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ΒΕΡΕΟΝ 

ΤῊΙΒ θΟΟΚ Πὰ8 Ὀδθη ΓΘ [ῸΓ βοΠοΟΙΟγ8, ἀηᾶ, ἴῃ οοηβ6- 

4ΈΘΠςΘ, ἃ ΠΊΟΓΘ ἀορτηδίϊοα] ἰοηθ ἢδ5 βοιηθί! πηῈ5. ὈΘΘη ἀβϑαπηθα 

ἴπδῃ ψου] 6 Ῥεοογηΐηρ᾽ ἰῃ ἃ σγοῦῖς ἀδβίρπεά [ῸΓ ἃ αἰ δτθηι οἱα 85 

οἵ τοδάετβ. 1 Βᾶνε ποί ἱπουρι ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἰοὺ ΤΕίαγ ὈΥ ΠΔΙΏΒ, 

ΘΧοαρί ΨΕΙῪ ΤΆΓΘΪγ, ἴο Δὴγ οἵ (ῃ6 ψ6}1- πον ἢ δἀϊιοῖα οὗ 

ΤΠυογα 65, οβα ποίθϑ 1 ᾶνε τοαά δῃηᾶ οἴϊδβη υϑε4. ΠΕ 

ΠΑΙΊ65 ΜΟΙ] τηθαη ΠΟΠΙηρ ἴο βοῆοοιθουβ, δῃηά ἴΐ 185. ἃ ΡΥ 

ἴο Ἰἰοαα {Π6]Γ ΠΊΘ ΠΟΥ 65. ΜΊ 1561655 ἀηα ρεάδηϊο Κπον]βάρα. 

1 αν ρῥιεῆχϑα πο ἢἰβίοτγί δὶ ἰπίγοάποίίοη ἰο (ῃς βαϊίοη, 51Π08 

1ὴ6 Ρετὶοά ερτδοθα ἴῃ ἰῃ6 Ῥοοῖὶς οἂῇ ὃς ἰουπά [}]}Υγ ἄδαὶῦ 

ΜΠ ἴῃ ΔῺΥ οἱ [ῃ6 Δαπηλ γα Ὁ]6 5ΠΊ8 16 Ὠϊβίογεβ οἵ ἄἀτεθος ἰῃαΐ 

αν Ῥθϑθὴ νυ θη [ΟΓ (ἢ 86 οἵ βοῆοοϊβι Βαυΐ 1 ἢανα πιδᾶβ 

ἃ ἴεν ΤΟΠΊΔΙ5 οἡ ἴῃ6 Ρβου]ατ 65 οὗ ΤΠπογαΙ ἀ68᾽ 5(}16, ὈΥῪ 

ΨΏΙΟΝ 1 Πορα (ῃ6 ποίεβ ἴδ Ὀ6 τηδάβ ποτα ἰη[6]]1010]6, ἀπά 

1 Πανβ ρίνεῃ. ἃ βῃοῖΐί δοοουηΐ οὗ ἰῃ8 Ἂχ βίηρ ΠΑ ΒΟΓΡίβ. 

Ι Βᾶνε ἴο δοκηον]εάρα (ἢ6 Κιπάμεθβα οἵ Μζτ. ΗἩ. 5. 7οῃβ5, 

ΕΓ ὙἸΠΗἰν, ὙΠῸ Τοῦ ΤΥ ποίδ5 ἴῃ ΜΆ., οὗ ἴῃε Ῥτιονοβὶ οὗ 

ΟΥ̓], ψῃο τοδά ἰῃ8ς ἢγβθί {Π|γγ οΠμαρίθβ, ἀηὰ ἴῃ Ῥαγιϊοα]αΓ 

οἱ Μτ. ΝΥ. Ἡ. Ἐοιρεβ, οἵ Β4]11ο], ο οοιγεοίεα ΤΥ ποίθβ ἰῃ 



ΙΝ ΡΕΒΕΑΓΒ 

ῬΓΟοΐῖ, Δη4 αϑϑίβίεα τὴθ ψἹ ἢ τηδην να] δ Ὁ]6 βαρ σαϑίίοηβ, 1 σταρτεὶ 

[μαι Μτ. Α. ΝΥ, ϑργαιί5 ἰβαυηβα βαἀϊιοη σοαπὴς ἰηΐο ΤΥ Παηάϑ 

ἴοο ἰαΐα ἰο Ὀ6 οἵ 5ιυθδίδῃιαὶ βεγῦνίοθ. Τῆς ἰοχί οἵ (ῃ5 ὈοοΚ 

γὰ5 ῬγΓερατεά ὃν Μτι. Η. 83. Τοῃθβ ίοσ (ῃς Οχίογά ΟἸαβϑίοαδὶ 

ΕΣί8. 



ΤῸ ΡΕΘΙΟΙΓΟΤΊΙΟΝ 

ΤῊΗΕ ἀπο] δηα Πδύβῃηθθ5 οὗ {Π6 ϑἰγὶε οἵ Τμυογάϊἄθ5 ννεσα 

ΥΕΟΟΡΉΪΖΘἝα Ὀγζ {Π6 δηοϊεηΐβ. (ΟἸσθύο ννυτῖ65. οὗ ΠῚ5 5ΒρΡ6θο65--- 'ρ588 

1146 σοπίοη 65 ἰΐα πλιὰ 5 Πα Ὀθηΐ οΌβοιγαβ θα ϊζαβαας βεηίθηῖαβ ΥἹΧ 

αἰ ᾿ης6]Πσδηΐατ. Το γϑῖα5 οὗ Η δ] συ πα β8115, γῆ 15 ὈΥ. ΠῸ ΠΠΘΔ ἢ 5 

ὈΠΠΑ ἴο {π6 βίου δηβ σγεαΐ πηουϊίβ, ἴο 1ῃ6 ἴογοβ, ριξοϊβδίοη δηά 

ΠΟΡΠΠΥ οὗ Π15 Ιδαηρααρε, Ππ45 ἔδυ] νυ Π15 ΟὈβουσ νυ δηα ἀἰθτορατγά 

οὗ {Π6 οΥ̓ΠΔΤῪ τι1165 οὗ στυδιηϊηασ. “Εν αἴας ἰπαγ, μ6 βδγύ8, “0 

σα ὉΠ ογβίδηα [Π6 ννΠοὶς οὗ Τπυογάϊάε65, δηα ἀνε {ΠῸ6 ἔδνν ἃῖα 

οἰΐβη δ ἃ ἰοβϑϑ ψιπουΐ {ΠῸ αἱα οὗ ἃ σοῃμηπηθηΐαιγ. ἡ Ηδ σΟΙΊΡ]Δ] 5 

οὗ {Π6 γεθάομι νν ἢ νν ΠΙοἢ {Π6 νΥΪ ΘΓ “ σΠδηρο5 ϑυρϑίδηϊζινεβ ᾿ηΐο 

γε 5 δηά νεῖρβ5 ἰπΐο ϑιυρβίδηϊζιναβ, ἱπ 75 δοίνεβ ᾿ηἴο ραβϑῖνεβ δῃηὰᾶ 

Ῥαβϑίνεβ ἰηΐο δοίϊνεϑ, δη4 στοιρϑδ ἰορείμοσ ϑησΊ]Α 5. δηα Ρ]0Γ8]5, 

ΤΠ Δ 5ΟΌ]1Πη65. ΘΠ] η65 84 ὩΘυΐΕΥΒ. ΟἹ ΠῸ φυδηηπγδίϊοαὶ] ΡΥΙΠΟΙΡΙ6. 

Απά δραίῃ 6 πιθηίοηβ ἢΪ5 Ἔχαρσεζαίθα ἔμ η655 οὗ σοῃ θηβδίϊοῃ 

Δηα σοποθηίγδίίοη, Π15 Ὀσανν {Παΐ 15 οἰΐεη οὔβοιτα. 
ΤῈ 15 Ρ᾽δίῃ {Πδη ἐμαί δηοϊθηΐ τεδάδτϑ ἰοαηα ΤΠπογ ἀϊ465 Παγά ἴο 

πηαεγβϑίδηα. Μοάδτῃ τεϑάδυβ πλιδὶ ἀοαπθβος ἴῃ Π15 αἰ Πα] ν δηᾶ 
Ὀ6 σαυίζίοιι5 ἴῃ Ιαγίηρ ἰο {Π6 δοσουηΐ οὗ {π6 τηδημβουρίβ ἃ ἔδυ] 
ὙΠΟ Π, να ἀγα ἰο] ἃ οἡ βχοβι]θηΐ δας Πουϊν, ὈΕΙοηροα το {Π6 νσιῖοῦ 

ΠΙΠ1561. Ἀδοδηΐ δαϊίοῦβ πᾶνε Ῥεθὴ ἰοο ταδαν ἴο δϑϑιηηα {Παΐ δῃ 

ΔΌΪΠΟΥ ΨΏΟ 15 ΒΟΠΊΘΕΠη65 ΟΙΘΑΥ Δ Πη6 5]Π10Ρ16 5Ποι14 6 οἰθδαῦ δπά 

5ΒΙΠΠΡΙ6. αἰννανβ, ἱπαὶ {πῸ6ὶ σφέεφεΐες νυ] ἢ ἄθαὶ ἢ Ιά6α5, ΠΟ ἢ 

ἘΧΡοιηα ΡΟ] 164] ΡῬΥΙΠΟΙΡΙ65 αηα Ὀσγηρ οαὐ [Π6 σοποθα] θα Τηθδη]ηρ᾽ 

Δα ᾿Ἰηννατά Ἰορὶς οὗ ενεηΐβ δηᾷ ϑἰζπδίοηβ σπου] Ὀ6 85 ᾿πί6]ΠΠΡ10]18 

8ἃ5 {ῃ6 πα 77γαζε Υ ]ο ἢ τοϊαίεβ ρ]αίη ίαοῖβ. Α.5 ἃ πγαίίευ οὗ ἰδοΐ {Π6 
Πατταῖϊνα Δρουη5. ἰῃ σταπηηδίϊσα! ᾿ΥΓΘΡΌΪΑΥΙ 65. πα δηδοο Πα, 

αἸΠεσῖηρ ΟὨ]Ὺ ἴῃ ἄσστεα ΠΌΠῚ ἔπ 056 νν ] ἢ τα ἐοι πα ἴῃ {Π6 ΒΡΘΘΟΠ65, 

Δ Πα δἰ ραΐ Ὁ]6, ἴῃ {Π6 νίαν οὗ [ῃΠ6 ρεϑθηΐ βαϊίου, ἴο οἴ ΠΘΥ σα 1565 

1Πδη {Π6 Δα] {1655 οὗ {Π6 πη 50 ὙἸΡίϑ8. 



νἱ ΙΝΤΒΟΠΙΠΓΤΙΟΝ ἡ 

ΤΠΘΓΘ 15 ἴο ΡῈ β16 20 τηδηπβοσρί οἵ Τῆπογαϊἄεβ οὗ βθοἢ ρατὰ- 

τηοσηΐ ἱπηροτίϑηςβ ἃ5 {Π6 Τα γθητἸ 8 πη 5 ουρί οὐ ΘΌΡΠΟΟΪ65, δηά 

1 15 {τ{π6 {πᾶΐ 411 {π6 Ἂχίβϑίϊηρ τ] ΠΒΟΥΙρί5. σῃονν ἰγάσαα οἰ Υ οὗ 

ΟΔΥΘ] 55 655 οὐ, νν δὶ 15 ΟΥ56, οὗ σοηβοῖου5 δἰἐθγαίίοη; Βαϊ πα ἔδα]ῖ5 

οἵ οπῈ τη βοσρί σδῇ ᾺΓΘ ΘΠ ]ν ΒΡῈ σογγεοίβα ὈῪ {ΠῸ ΠΕΡ οὗ οἵ ἤεῦϑ, 

Δηα [Πς6 ΕΥΤΟΥΘ. 8ΔΓ6 Τηο5]ν οὗ ἃ ἄδββηϊμε δηα ταουγτίηρ παΐατα, δηά 

ἄο ποῖ δἤεοί [Π6 νυ γ᾽ 5 πθδηϊηρ᾽ ἴο ΔΩΥ ἈΡΡΥΘΟΙΔΡ]6 ἄθστεθ. Ηον 

ἀδηρετοιβ 1 15 ἴο τανυτῖα δὴ δησίθηΐ δυΐποΥ Π85 ταοθης]ν Ὀεδη 

ΕΧΕΙΏΡΙΠΠ64 Ὀγ {Π6 ἀἸβοονεγΥν δ ΟΧυσῃυποπαβ οὗ ἃ ρΡαρυτ 5 ἐγαστηθηΐ 

σοπίδι]ηρ᾽ ἃ. 5118]}} ρογίίοῃ οὗ Βοοῖς ΔΝ, ἃ Ῥοοὶς ψῇῃϊο ἢ Πα5 Ῥθθη 

ἰτεαιεα ἴἢ ἃ νΈΥῪ ἀγαβίϊς ΤηΘ ΠΟΘ ὈΥ ἃ αἰ β σι ]5Π6 64 Θα]οΥ, ν᾽ ΠΟ [5 

οὗ ορίπίοῃ ἐπαΐ {πΠ6 ἰαχίὶ οἵ Τπογαϊδ5 ἢ85 σαβετγαα της ΠΌΠῚ {ΠῸ 

ΙΒ Θττοη οὗ ἡ Δἀβουρίβ οὐ ποίθβ οἵ σοπῃηπηθηΐαίούβ. ΤΗΘ ἐγαρηηδηΐ, 

ΠΟ 15 Δϑου θεά ἴο [Π6 ἢτϑί σεηίαγΥ, 15 Υ ΟΠ σοη βγη ηρ {815 

Πυροίμεϑῖβ. Ομδ ὅτι 15 οπηεα ἴο [Π6 στεαΐ ἱπηρτονοθηηθηΐ οὗ {Π6 

βυῃηΐαχ δΔη4 56η56 (αηα {Πδΐ 51] 916 νγογάβ σ ἢ 85 ὅτι, οἱ, τις, ἄν σΔῃ 

ΘΑ 51} [4}] ουὐδ οὐ ΡῈ ᾿ἰηβετίεα δά Ὀδθὴ δἰγεβαν ϑυβρεοίβα), Ραΐ 

οἰμούν δα {(Π6 ἰεχῖ ἀρσθαβ ἢ [Π6 πιαίη ψ ἢ {Π6 ταχὲ οὗ {Π6 οδχιϑιησ 
ΤηΔΉΠ5ΟΥΡί5. 

ΤΠΗΕ απ ου 165 οὗ Τμαογ ἀϊ465 αὐτὰ ἐπογοίογα ἀπε ἴο οἰ μευ σϑ565 

[Πδῃ {Π6 ἸρΏΟΥΔησΘ. ΟΥ̓ ΔΘ] 55η655 οὗ 15 σορυὶϑίβυ ὙΠῸΥ δῖα πε 

1 ρατί ἴο 1πΠ6 παίυστα οἵ ἴΠ6 πιῇ ὨΪΠΊ561{, ἴῃ ρατὶ ἴο [πΠ6 σοπάϊ θη 5 

ὉΠ ἄοΥ νΏΙΟἢ 6 ψτοΐθ. ΝΟΥ τηπ8ὲ 1 ὈῈ ἴοο ΠΑΒΕΪΥ ἀϑϑαπηβα {Πδΐ 

1Π6 ᾿τγαρ τ 165 δηα 5ο] οΙβπηβ ὑν ΠΟ αὐτὰ ἰουπα ἴῃ {Π6 ραρὲεβ5 οἵ 

ΤΠαυογα!δ5 οσσαγ ἢ ὯΟ Οἵ ΠΕΥ ταὶς νυϊῖεσ. ὙΠΕΥ ἀγα ἴο θ6 ουπά 

ἴῃ. 811 τεεῖς νυ! ο 5, ΟἿ]Ὺ ἢ ἃ. 1655 ἄερτεα. Τῆδι “σπδηρα οὗ “πὲ θη 10 ῃ.,᾽ 

οὗ ψΏΪΟ ἢ 50 ΤΟ 15 βαϊά ἴῃ (ῃϊ5 σοιηπηθηΐαιν, σου] Ὀ6 ᾿ΔΥΡΕΪΥ 

ΘΧΟΙΊΡΠΠΕα το Ὀοΐῃ ροεῖβ δῃηᾶ ῥρΐοβε νυὶίεσβ. [{5 τε] ΌΘ ΠΟΥ ἴῃ 
ὙΤΠαογάϊά65 15 ἀπ6, 1 ρατί, ἰο {π6 1ηἰ6]]οΐπ8] ἀγάουγ δηα ᾿τηραίθησς 
οἵ ἴῃς ντῖίεῦ. ὙΒουρηϊδθ οτονψά ἀροὴ ἢϊπὶ ἴοο 4 ΟΚΙΥ ; “ελῴε7, 

Ζγ5 αἴ 5102. ἨΦ δ ῬΕρΊΠ5 ἃ βεηΐθησα ἢ ἃ Ρ]δη ἴῃ 15 τη ΠΟ ἢ 15 

πρϑοί Ὀγ ἴῃς 1π ταδί οἵ ἃ πεν 1468 δηά, δἱ {πε εηᾷ, με 15 σοηῃηΐεηΐ 

1 τὴς {πουρηϊ 15 οἰθαῦ, δηα 15 ποῖ ἴοο τλποῇ σοποεγηθά ἀροῦΐ {6 

σὙΎΔΙΏΤΉΔΙΟ4] σοτγθοίη655 οἵ ἢ15 βεηΐθησθ. Τα 58ηη6 [ΘΠ ἄθηοΥ ΠΊΔΥ 

Ῥὲ 5εδῇ ἴῃ ἐπ νυ ηρδ οἵ 51. Ῥδὰϊ δηᾷᾶ ἴῃ {πΠ6 βρεεοῆεβ οἵ ΟἸϊνοῦ 
τόσην ]], δηα νυ ἘΠ 6 Π| 1ἰ 15 ΡαυΓν ἀπε ἴο {πΠ6 58Π16 σδιι56. 

ΤΠαογ 1465 Ῥο]οησϑ ἴο δῇ δύ Πο18] ἀσθ, ἴο (Πς ρὲ οἵ [η6 βορῇῃ]δίϑ 

δηἃ τηαϊοσι οἰδηβ, συ πθὴ ατεαὶς ρΙοθα να 5 ΟἿΪΥ ὈερΊ πηϊηρ ἴο ἀἸβοονεῦ 



ἹΝΤΕΚΟΘΌΟΤΙΟΝ νἹ] 

[Π6 Ροϑϑι ΠΕ 65 {Παξ αν νυ ΓΠ]1 1{561| ν 6 η 1Ὁ ννὰϑ 5111] 56] -οοπϑοίοιιβ 
8Δηα Ῥγύβαμθ, τενθα!ηρ {Π6 5]το]είοῃ οἵ 115 ΠΓἀτηθινουκ, ρτοάποϊηρ [15 

εἤἴεοίς Ὀν οὑνίουβ εἤδοτι, ἀενοια οὗ Παυπηοην πα τᾶς ἴῃ τΠΥ 1, 

Ραΐ βίσοηρσ, απαἀδοίοιβ, ᾿ΓγΘϑΙ ΒΈ10]Ὺ εεοῖῖνα. ΗΠ Ποτίο {Π 6. ἔενν ρστοβα 

ΓΙΠΘΙ5 οὗ ψποπὶ μὰ Κηονν δηγίπιηρσ Πα νυ 6 45 παΐατε ὑδάς 

1πε. Νοῦν {πεν Ὀερδῆ ἴο ψυῖία ΟΥ̓ Υ]65, δηα ἴῃ6 ρύοςθβϑβ οἵ 

ἀενειορηηεηξ σοΙη ΘΠ Π6α ννΏ]Οἢ σα] πη] ηδίθα 1Ἰῃ {Πς6 “Ρετιοα, λέξις 

συνεστραμμένη, ἰῃτουΡ ΜΏΙΟΠ ατξεὶς ρῖοϑθε τοϑοῃθα [5 πιοϑί 

Ροτγίεςε ἔοσπη. ὙΤΠα Ἔροςἢ οὗ ΤΠυογάϊ! 65, νν ΙΟἢ νγὰ5 4150 {πῈ Ἔροςῇ 

οὗ Θοῖρίαβ, Ῥτοάϊσαβ δηα Απίρῆοη, μᾶ5 Ὀβθη ἰθυπηθα {Π6 “ δηί!- 

1Π6ί168] ᾿ ρος. [{ ννὰβ (ἀούρίαβϑ ψῆο δάαρίεά ἴο {ῃξ τιι56 οὗ ρίοβε 

1ῃ6 ἄδνίεα οἵ ργεϑθηίηρ τῴἀθδα5 δηᾶ {π]ὴρθ ἴῃ Ραϊτβ, {πΠ6 οὔε 

1Πατ!δίϊηρ [Π6 οΟἰμεσ ὈΥ σοηίταβί, δα βιμάδηΐϊβ οἵ ΤΠυογαϊάθβ 

ἄο ποΐ πεϑά ἴο Ὀε τειηϊη δα ἰπδὲ ἴπεῦα 15 ὯῸ ἤσιια τλοΥῈ σΟΠΙΠΊΟΣ 

ἴῃ Ὧ15 ρίοβα {πῃ {πᾳ “ἡ δης 6515, ΠΟ Π6 5οΟπΊθ Πη65. ΕἸ ΡΙΟΥ5 

γνΙ ἢ ὈσΤΠ]αηΐ εβεοι (1. 71), θὰὲ ΠΟ Π βομηείϊπηθ5. Ὀεδίγανϑβ Π]πῚ ἴῃῖο 

ἃ ΡΙΑΥ οὗ ννογ5 Οὐ ἃ βϑϑογϊῆσε οἵ 56εη86 ἴο βομῃηᾶ (3. 40. 1). [{ ννᾶϑβ 

1πΠ6 αἱπὶ οὗ {Π15 50 ΠοΟΟ] ἴο σοπΊθη6 ρτθοϊϑίοη Ί ἢ αἰἰγαοίνε 655. 

(ΟΟΥΡῚα 5 ν)ὰ5 οί ΟΠΪΥ πιοϑέ ρΥ̓͂Θοῖβα ἴῃ ἢ15 156 οὗ ΙἸδηραρε δηᾶ πιοϑβί 

σδΓαία] τη αἸβ  σ ΙΒ Πρ ΔΡΡατθηΐ ΒΥ ΠΟΠΥΠΊ5, αἰ Π6 Βουρ ἢ ἴο πα ῖκα 

15 ϑδίυ]α αδἰἰγαςίνα Ὀγ {πΠῸ 56 οἵ ροείϊς δηα δίσπεαῖς ψοῦάβ, Οὐ 

βίδυι ηρ ὈΥ σΟΙΠΙηΡ ον γΟΥ5. ΟΥ̓ ΘΙ ΡΙουηρ ὉΪα ννογαβ ἴῃ Πανν 

56 0565. 

ὙΠπογάϊά65, 1 15 5814, νγὰϑ ἰῃ6 ΡᾳρΡ]] οὗ ΑπΈΡΠοη. [Ιἢ ΔῊΥ σαβ6 

ἢς Ιεατηΐ ΠΙ5 τί ἴῃ [ῃ6 βοῆοοὶ οὗ {π6 βϑορῃϊδίβιυ Βιυΐ Π15 ογϑαίϊνε 

ΤΠ ἄθδ!ς ἢ Ιαηρσιασα ἢ ἃ ΡΟνΕΥ δηα Πα ἄομ δηα ἃ φΊα50 

οὗ τϑα!ν πηκηονῃ ἴο ἰΠ6πΔ. Ηδ σαϊηδα ΠΌπι ἐπ6 πὶ ναὶ Πὰ5 Ὀθθῃ 

ο4116 4 {Π6 “ φ,Υδιηπηδῦ οἵ βίγ]6. ΗΠ5 ῥῖόοϑε 15 θα} οἡ {(Π6 ΠΓαπλαννουΐς 

Ἰηνεηίεα Ὀγ ἀοτρίαβ, αὶ {πΠῸ6 ϑδἰγασίαγα 1{561{15 οἵ ἃ βῃρβίαπος αηά 

ν τα ]τγ Πδὲ ποίπῖηρ θα σαηϊ5 σδῃ Ὀαϑβίον. 

{1Κ6 (οΥρίαβ 6 βθεῖζβ ρσδοϊβίοη. Ηδ 15 πιοϑβί βουπρα οι 5 [ἢ Π15 

586 οἵ νοτζάβ, πιοϑίέ σδγείι! ἰο ἊἸβι Πρ 51. ΒΥ ΠΟΠΥΠΊ5, ΘΑΡῸΥ ἴο δχ- 

ῬΙ655 {ΠῸ βθε]εϑί 5ῃδάδθβ οὐ πηθδηϊηρ εἰς Ποὺ ὈΥ πιοαϊ!Ποδίοηβ οὗ {Π6 

Εχι βϑίϊηρ νοσα θυ ]ατΎ (ποίϊος ἢ15 πεαπθηΐ 568 οὗ {πΠ6 σοπηροιηα ἔοτ 
16 5 ΠῚΡΙ6 νϑυὉ), οὐ ὈῪ {π6 Ἰηνεηίοη οἵ παν ννοσαβ ΟΥ̓ Πα νν πὰ Γη5 οὗ 

ΒΡΘΘΟἢ, 5 οἢ 85 {πΠ6 ερ] ουπιθηΐ οὗ {π6 πθαΐου ρδυτοῖρ]6 ἢ της 

ΔΥᾺΊΟ]6, νὩ]Οἢ σῖνοβ ἃ πηθδηϊηρ ᾿γίηρ θείμνεθη {Π6 51Π1Ρ16 δ δία ητνα 

Δα {Π6 αὐϑβίγαοί νεῦρα] ποιη. 



Ψ1] ἹΝΤΚΟΌΌΓΤΙΟΝ 

Ης βραῖβα πὸ ἄβθνίςβ ἴο ᾿πδκα ἢΪβ5 βίγν]α αἰγδοίϊνα ὈΥ δ ρ]ουηρ 

ενθυνῃϊηρ [Πδΐ ννὰβ βίυικίηρ ΟΥ̓ ΠΟν 6] οὐ πποχρθοίθά. Ηδξς ἰ5 ἰοῃμά 

Οὗ Δγομ 5Π15 δῃᾶ ροείϊς ογάβ δηα σοηῃϑβίγιοιοηβ. Ηδ ἰβ ἃ σσβαΐ 

ΠΟΙΠΕΥ οὗ παν ννογάβ, δῃα ἢ οἴζϊβηῃ ᾿πηρατίβ ἴο οὐ! ΠαΥΎ ννογβ5 ἃ Πανν 

δηα ΠΙΡΏΪν ᾿πηασιηδίϊνα τηθϑηϊηρ. [Ι͂Ιἢ {Π6 5ἰσγισίαγα οὗ βϑηΐβεηςαβ 

ΑΘ 8] Π6 15 ἰνναῦ5 διτηϊηρ δἱ εῇεοί, δα ἴο {Π|5 ἀγα ἄπ ΠΊΔΩΥ οὗ {ποβ868 

ἀΙ ΕΠ σα] 165 σνμῖο ἢ μανα οη ΠΪπὶ 8 6ν]] ταραΐβίϊοη ἔογ ΠδΥΘἤΠ6 55 

ΟΥ ΟὈΒΟΙΙΙΥ ΟΥ̓ νν11Π1] ἀἸθγερατγα οἵ [ῃ6 οὐ ΠΔΥΥ τα ]65 οὗ οΥΔΙΏΠΊΔΓ. 

1 15 ἔσθ (Πδΐ Π6 τηδῪ Ὀ6 5414 ἴο ἀἸβγερσαγζά {6 τι] 65 οὗ σγαηηπηδτ, θαΐ 

6 ἄοα65 50 οἴῃ οὗ π18 1166 ρΙρθηβθ. [{15 15 δἰπλ ἴο ἰθανε [ἢ 15 οὐ 

1Παΐ ννογά 1ϑοϊαϊβα ἴθ {πῸ βδεηΐθησε ἴῃ ογάϑυ {πὲ 1 τᾶν θ6 Ὀτουρῆῃί 

Ἰηΐο ῥσοχηϊηθηΐ τα]εΐ, δα το {Π15 ἐπα Πα οἴζβῃ ετρΙου5 μέν---δέ, οΥ 

τε---καί ἴο ΟρΡροβῈ οὔ σϑηηξοῖ ψογάβ Πδΐ μα ἀο ποΐ Ἔχρεοί ἴο 566 

ΟΡΡοΒββα οὐὔ᾽ ςοπηξδοίϊθα. Ἠξ 15 συϊάβεα ὈΥ 18 βαπὶα σεΐουϊοδὶ 

ΠΟΙ 5] θυ δι] οη5 1 Π15 δὐταηρειηθηΐ οἵ ννογάβ. ΤῊ “ οδ]δθοί 15 οἴΐεῃ 

βαραζαίβα Ὀγ ἃ ἰοηρ Ἰηΐεγναὶ ἔτοπι ἴῃ 6 νγοσα οἡ ψ ῃ]ς ἢ 1 ἀδρθη 5, οὐ 

1Π6 58]16ηἰ ψννοσα ἴῃ [Π6 βεηΐξηςα 15 Ραΐ ἢγϑί 50 85 ἴο ΒΌ ΓΡΥΙΒΕ οὐ βίσι κα 

τῆς γτεδάδθι, οὐ ἔου [Π6 βδηγα τααβοῃ ἴἰ 15 Ραΐ Ἰαϑβί. 
ἼΤΠ6 φσξηρταὶ εξος οὗ ἴπθβα ἄδνιοεβ 15 {παΐ {π6 τϑϑάθυ᾽ 5 τηϊηά 

15 αἰἰγδοίεα ἰο ἴπςε ἀεδίβ:]5 γταῖμου {Π8η ἴο {π6 φεΈπεσαὶ εἤεοί οὗ {Π6 

βεηίθβηςαε. Νοίῃιηρ σου] ῬῈ τηοῦα ὉΉ]Κ6 [Πς6 δίνας οὗ Ῥ]αΐο ου 

θειηοβίμεηθθ, γῆο πα ᾿Ἰδασγηΐ ἴο σοῆσθαὶ {πΠῸῚΓ αὐτί. ὙΠ6 σίν]α 

οὗ Τ πυσγα!ϊάε5 15 56]- σοηβοῖοῦβ ἴῃ [Π6 ΠΙρμαϑί ἄδρταα, 1 15 αὐςΠο]4] 

ΔΑ τηρίου!οδὶ ; πὶ 1ἰ 15 ρονεσίαὶ, βυσικίησ, ραϑϑιοπαίθ, δηα 1 τ[Π6 

γΘΔΑ͂ΘΥ τη5565 ἴΠ6 1πἰ6]]Θοίαα] βαιϑίδοϊοη γνῃ] ἢ μ6 πη 45 ἴῃ {Π6 Ὀεαϑί 

ΡΙ͂Ο56 οὔ πε Ατίῖς ἀρ, μῈ ἢθνασίῃε]655 δ Ἔν εσΥ ἴυτη [6615 ἢΪΠ1561 ἴαοα 

ἴο ἔδοβ νι ἃ βίγοηρ ΟΥἹΡΊΠ4] Τ]η4, ν ο56 ννουκίηρ Πα 15 {Π6 Ὀαίίοῦ 

Δ Ὁ]6 ἴο ἰγαςα [ΠτοῸΡῊ [Π6 Δι ΙΓ 18] πηθ πὶ ἴῃ γν ΠΙΘἢ 11 πη 45 ΕΧΡΥ 551: 0η. 

Ιῃ οὔβ τεβρεοῖ ΤΠπυον τάδ γαβοιη]65 Ῥσορεσγίι5. Ηδ σῇ 6 

τηοϑί αἰ ιϑα οὐ ποδί σοηάθηβεα. ὙΠΕΙΘ τα {{πΠ|6Ὲ65 θη ἢς 15 

ὨΠΠΘΟΘΒΒΑΓΙΠΥ νοῦροβθθ. δ΄ 15 50 ϑηχίοιιβ ἰΠπδΐ 15 τεδάθυβ 5ῃοιυ]α 

{1} υπαογβίδηα ἢ15 Ἔχαςὶ πιθδηΐϊηρ ἰΠαΐ Πα Ἰασουγβ. Π15 Ροϊηΐβ ἢ 

Δ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΙΥΥ͂ Ἔχροηάϊίατα οὗ νογάβ, Π6 τερεαΐβ {Π6 βαῖὴβ ἱπουρι 

ΙΏΟΓα ἴῃ ΟὔσῈ ἰῇ ἃ νδιϊβα ἔοῃηῃ. ΤῊϊβ5 15 ἃ [Ἀπ] Υ ΤΠ δίου! δ] 

ἄενίςε, θυΐ ὙΠαυογάϊάθ5. σαύγῖεβ ᾿ξ ἴο Ἔχοθϑϑ, δηα [Π15 τεἀυπάδηον 

τλοτα [Πδη δηγιϊηρ 6156 μὰ 5 [σον βΌβρίοο οἡ ἴΠ6 Βου Πη655 οὗ 

1[Π6 πηδηπβοτρί ἰγαάιοη. ΔΝ μαΐ βεαπὶβ βΒιροσῆποιβ 15 βεΐῖ ἀοννῃ ἃ5 

ἃ Ποπητηθηΐ ΜὨΙΟἢ πα5 θβθη ἱποογροζαίβα 1η 1Π6 ἰεχί, 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΓΤΙΟΝ Ϊχ 

Οἡ [86 οἴμεῦ παηά Πα 15 οἴΐζδβῃη 50 Ὀστὶεΐ, 50 σοπάβηβαβάα, {Παΐ ἢἰ5 

ΤΊΘΔηΪ ΠΡ 15 ΠΘΑΥΪν ἰοϑί. Ηδ ν}}}] ρ8ᾷ55 [ἢ ἃ 51η9516 βεῃΐβῃηςβ [ΠῸΠῚ ΟΠ6 

Ιάδα ἰο ποίου γι Πουΐ ΒῈΡΡΙγἱηρ [Π6 στη πη) ίς8} 15, 1Π 6 ΠΕ σϑα συ 

βίβρρίηρ-ϑίοημθβ. Α ροοά ἰηϑίδηςα οὗ {Π15 σοῃηργθϑϑίοη ν}1}}} 6 ἔοιιηὰ 

ἴῃ 3. 59. 2 ἡμέρας τε ἀναμιμνήσκομεν ἐκείνης ἣ τὰ λαμπρότατα μετ᾽ 

αὐτῶν πράξαντες νῦν ἐν τῇδε τὰ δεινότατα κινδυνεύομεν παθεῖν. “Απά 

νγῈ τα] γοι οὗ [Παΐ στγθαὶ ἄδὺ οἡ νυ οἢ ννα 14 τηοϑβί σ]ου οι 5}. 

αἱ {ΠΕ ῚῚ 5᾽ 465, γνἢ116 ἢονν ΟἹ {Π15 ἄδὺ νγα δύ ἰκ6 ἴο βυεσ (Π6 πιοϑί 

ἀγεδάξα! ἀοοπη. ΤΟρΊΟΑΙΥ ἣἧ ὈεΙοηρ5. ΟἾΪΥ ἰο πράξαντες, Ὀὺὶ 

ΘΥΔΙΩΤΆΊΔΕΙΟΔΠν 1 οι] θ6 ἰακθὴ ψ] κινδυνεύομεν. [ΙΏ ΔΗΥ͂ σα86 
1Πε6 βεηΐεηςα μᾶὰ5 ἴο θῈ Ἔεχραῃάδβα Ὀείογε ἰξ ἴ5 ἰπίθ! ρῖθ]6. Οἡ {πε 

58 716 ΡὈΤΙΠΟΙΡΙῈ σοπηα σοπηπηδηΐαίουβ χρη {Π6 αἰ σα] γ οὗἉ 3. 11. 4 

ἅμα μὲν γὰρ μαρτυρίῳ ἐχρῶντο μὴ ἂν τούς γε ἰσοψήφους ἄκοντας εἰ μή τι 
ἠδίκουν οἷς ἐπῆσαν ξυστρατεύειν. ΟὐςΟΔΒΙΟΠΔΙΥ͂ ΠΕ σοΙΊρΡΥΘ 5565 ἰηΐο 
ΟἿΘ σοῃϑίγαοίοη δηα4 ΟἿΘ βϑηΐίθῃοα ψνῆδΐ Δηοῖ ΠΕΥ νυ ταῦ νου] 

ΕΧΡΙΕ55 ἴῃ ἴνο, 85 ἰῇ 3. 12.1 ὅ τε τοῖς ἄλλοις μάλιστα εὔνοια πίστιν 

βεβαιοῖ, ἡμῖν τοῦτο ὁ φόβος ἐχυρὸν παρεῖχε. ΑἸΑ {Π6 5116 ᾿πηρδίϊθηςα 

Δηα συν ςηε655 οὐ πουρηΐ ἀὺα ϑῃμονῃ ἴῃ Π5 Γεαπθηΐ ΟΠ 55 οη5. οὗ 

5ΒΌΓΝ τνοτα5 85 πε βεσοῃά ἰεγπΠΊ οὗ ἃ σοι ρ 50 δου ἃ σοτηραζαίϊνε, 

ΟΥ̓ Οὔ [Π6 δηϊθοεάεηϊξ οἵ ἃ τϑἰδίϊνα. 

ὙΠΕ͵α ἀΥα ἃ ἰαῦρα ΠῸΠΊΡΟΥ οὗ πηδηπβοσιρίβ οἵ ΤΠ ογ 1465; ας {ΠῸ 

ῬΙΠΟΙΡΆ] πηδη πβοσιρίβ Οἡ ν ΙΟἢ οὐ ἰοχί 15 θαβεα δἵε βενθῇ ἢ ΠΌΓΊΌΘΥ, 

Κηοννῃ Ὀγ {Π6 σαρ!ία] ᾿ϑιίοτϑ δῇ χϑα ἴο {πε πὶ ὈΥ ΒΕΚΚού. ὍΤΠαΥ γα 

85 [Ο]]ονν5 :---α. (Ἰβα]ριηι5 οὐ [{41π5 οὗ {π6 ἔνε! ἢ σδηΐατν, νυ ΠΙΘἢ 15 

ἴῃ {πΠ6 Ναίίοηδὶ Εἰ τατν αἱ Ῥαῦῖβ. ΒΒ. Ναίϊσδημβ οὗ {π6 δἰενθηίῃ 

σδηίατγυ, ἴῃ {Π6 Νίίσδη. (. Τιδυτγεοηϊδηιϑβ οὗ [Π6 ἰδητῃ σεηΐιγν, δἵ 

ΕἸούθηςθ. Ἐ. Ῥαϊαίϊηιβ οὐ [Π6 εἰθνεηῖῃ σδηΐατν, αἱ Ἠδι δ] Ροτρ. 

Ε΄ Μοπδοβηβῖ5 οὗ 6 ἰουτίθδεης ἢ σθηΐατγν, αὖ Μαηϊοῃ. (6. Μοπμδα- 

σΘη515, οὗ [ῃς {πισίθθητῃ σδηΐαγν, δὲ Μαηϊοῃ. Μ, οἵ [Π6 εἰενεηῖῃ 

σαπίαγγυ, ἴῃ {π6 Βηι5η Μαβεαπι. 
1 15 οἰθαῦ τοῦ {Π6 φἜἝΠΘΓΑΙ 5:1] υῖν οὐ {ΠΕῚΓ τ!βίακαϑ {Παΐ 41}} 

{π656 πηϑηϊϑοῦρίβ σῇ Ὀς6 ταίεγεα ἴο Ομ δίομείγρα. Βαΐ δηλοηρ 

{Π6 πὶ ἔννο {8 Π111165 σα 6 ἀἸσυπρι 5Πη 64, οης οὗ ΠΟ 15 ποδάεβα νυ, 

ς δῃά {6 οἰμεσ ᾿Ὁγ Β. Τῇβ [δηλν οἵ ( σοηῃΐδϊηθ. ΟὨΪΚ οἠ6 ΟἴΠΘΥ 

τηδηβοσρί, Πδῖη θῖν (ἃ, ]Ο ἢ ἀρΊθα5 οἰοβοὶν ἢ Ο δηα γεῖ 5ῆονν5 

βυβῆοϊοηΐ ἀἸδυθησεβ ἴο ροῖνα ἴἰ βοιηθί ηρ οὗ δὴ ᾿πάδθρεηάεηϊ νδ]μ6. 

Το [{Π6 ἴἈΠΉν οὗ Β Ὀεϊοηρ, ἢγϑί δηα πραγοϑί, Α, γῇ] ἢ 15 ἀδυινά 

ΔΡΡΔΙΘΠΕΥ ΠΌΠῚ {Π6 58 Π16 ΟΥΡΊΩΔ] ; Εἰ δηὰ Εὶ αἱ ἃ Ιοῃβϑὺ ἰηίογνα!ι. 



ἧς Π ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ 

ἘΣ ΒοΙΪά5 ἃ πῖοσα ἱπἀερεηάδηϊ ροϑιίοη Π8ῃ {Π6 οἰ ΠοΥΓ ΤΠ 65 οὗ 115 

ΘΥΟῸΡ 8δη4α 15 Οσσαϑιοη } }ν ἰοαηα ἴῃ ἀρτεειηθηΐ ἢ (α. Μ, ἴο 

ΏΙΟἢ οὐδ εὐϊίοῦ μ85 δϑϑιρῃβα ἃ ροϑβιίοῃ δἱίορείῃευ Ῥεγομηα [15 

τη δγῖῖβ, ΠΟ] ἃ πη14 416 ροϑιίοη Ῥεΐννεεῃ {Π6 ἔννο ἔδι}11165, ἀρυθθίησ 

ΠΟΥ νυ ΟΩΘ, πον ΙΓ {16 ΟἰΠΟΥ. 

ἘαΙτοΥ5 αύα ἀϊνιἀβα οἡ {Π6 ααδϑβίϊοῃ οὐ {πὸ τεϊδέϊνε ᾿πηροτγίδηςσα οὗ 

Β δῃηὰ Ο. ἘῸΐΓ ἃ ἰοηρ {{π|6 Β ννὰ5 δ5ϑ:ρηβα {ῃε ἢγϑβί ρίαςε, δηὰ 1 15 

{γὰ6 {πὶ ἔου σεϊίαϊῃ ὈΟΟΚΚ5, 1. 6. ἴοσ ραζί οὗ {πε βϑιχίῃ δηά 4}1} {μῈ 

βανθηῖῃ δης εἰσίῃ ῬΟΟΚΒ, τ ΠΟ]45 ἃ ρΡβοῦ δ. ροβιίοη δα 15 δἰ ΠΥ 

ουπμαθα οἡ ἃ Ὀδίίευ οὐἱρίηδὶ οὐ πᾶ5 Ὀδεὴ οδγεία!ν εἀϊεα δηά 

ςσοττεοίεᾷ. Βαΐ οΥ {Π6 Οοἰμεσ ῬΟΟΪΚ5 115 ναῖε 5 πο 50 ρσδδί, δηᾷ {πὸ 

ΕΥΤΟΙΒ ΜΏΙΟΙ 1 ΕΧΒΙΟΙ15 ἀῦα {ΠπΠ6 τηοσα ἀδηρεγοιβ ἐμαὶ {πα ὺ 566 Πὶ 

ἴο Β6 εἰτοῦβ οὗ ἀεβίρῃ. [ἢ οἴμεσ ψψογάβ ἰὶ 5ῃονδ ΠΊΔΩΥ ἰταςαβ οὗ 

ἃ (ΠοΙ͵ζθοίου᾽ 5 Ββαηά. Ἐδοθηΐ εαϊίοῦβ πᾶνε σίνεη ρυεδίεσ ννεῖρῃΐ ἴὸ 

186 δυςποτιν οἵ (, δῃᾷ {πε εἀϊΐοσ οὗ {ες ἰεχί οὗ (6 ργεβεηΐ βαϊοῃ 

ῬΓΘΙΕΓΒ 1ἴ5 σα! τ!ο τὼ ἀουθία]! σαϑε5 ἴο {παΐ οἵ {π6 οἴμοὺ ἔδυην 

οὗ πηϑημπβοσιρί5. ΤΠ δα ΠΟΥ Υ οὗἉ {Π15 πηϑη βοσῖρί 15 Ὡδίθσα ν οἵ {ΠῈ 

ΒΙρμαϑί να]θ δ η 1ἰ 15 σοηῆττηθα Ὀγ {πε βυρροτί οὗ Μ δῃὰ Ἐ.. 

Ιῃ {Π15 ῬοοΙϊς οὗ ΤΠπαυογάϊάεβ ἔνγο σπαρίεγβ (17 δηᾶ 84) ν1}} Ὀὲ 
Του πα δπο]οβεά ἴῃ Ὀγδοϊκοίβ, αηα ἴῃ [ῃ6 ποίββ δεν άθηοα ἢ85 Ὀεβη 

ςΟἸ]Θοἰεα ἴο 5ῆονν {Παΐ {ΠπῸὺ δἵε τοί {π6 ψγουκ οὗ Τπυσγάϊαεβ. ΤΠΒ 

ενιάθησα ἀραϊηϑδί {Π6ΠῚ 15 σου ϑίγοηρ, δηα τ 15 αἰΠῆςσα] ἴο 

Ῥεῖῖανα {Παΐ {πᾶν γτερταϑεηΐ δ ΔὴΥ ταία {Π6 νυ. 5 Π4] ννγοσκ. Βαΐ 

11 πγιιϑί 6 σε θ ΕΓ α {παῖ Τ μαογ ἀΙ 65 οἴ 15 ΠΙβδίοσυ ἀπ βη]5Π66, 

Δα 1’ 15 πεν μδὶ βοηῆβ ραβδϑαᾶρὲβθ ΨεῖῈ πηγανῖβαῖ, οἱ ψ ΒΟ ἢ 

Παρίου 84 πιᾶὺ Ὀ6 οἤδ. 

Οὐςοαβίοῃδὶ τγοίεγεησα 15 πηδάβ ἴῃ [ῃ6 ῃοίεϑ ἴο νδυίοιιβ βχίθγηδὶ 

Δα ΠΟΥ 165, ἀραῦί τῸΠπὶ {Π6 δοί8] τηδημπβοτιρίβ, ΟΥ̓ ὑνΒΙΟἢ να 816 

Δ5ϑϑίβα ἴῃ βϑία ὈΠ5Π1ηρ {πε ἰεχί οἵ Τπαογάϊάθβ. Ῥ.ΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ διΠΟΩΡ 

1Ώ6568 15 ἰης νυιοσ ΠΟ γϑῖ85 οὗ ΗΔ] γαβϑιβ, ΠΟ 1π ΠΙ5 ΨΟΥΪΚ Οἡ 

ΤΠυοσγάϊάε5 οἴζθη τηδ]ζε5 ἰοηρ ααποίδίϊοηβ ΠῸΠΙ {Π6 Ὠϊδίογυ, νυν] ΟΕ 

ΧΕΙΡῚ τηδυῖκεα νᾶτϊδί!οη5 ΠΌΠῚ ἴῃς οταϊηδῖν ἰαχί. ἴὐπηίογίπηδίεϊν, 

μον ανθυ, [ῃς ἰδχί οὗ {Π15 νυ! του Πὰ5 ὈΘΘη {γα ηϑη 64 ἴο τ15 ἴῃ 500 ἢ 

δὴ πη ϑδ.Ἰϑίβοίουυ σοη αι] οη {Πδΐ Π15 δϑϑἰβίδηςε 15 ἀθρτῖνεα οὔ πθδυΐν 41} 

115 νδαθ. ΔΝ αι μονθνοὺ Β6 15 ἰουπά ἀρτθεῖηρ Ἰ ἢ ΟΠ6 τηδηβοτῖρί 

ἀϑαϊηϑί [Π6 οἴ μευβ βοπια ννεῖσῃξ τηδὺ ὈῈ αἰϊδομεα ἴο Π15 δι ΠΟΥ ν. 
Τπιροτγίδποβ μ85 βοπηθίϊπηθβ θθ θη ρίνεη ἴοὸ {ῃς [δίϊῃ {γα πϑἰδίίοη οὗ 

1ῃ6 ΒιΙβίουυ τηδάβ ὈγῪ [Γδυγαπὶ 411 ἴῃ 1452, δῃα σοπΊΠιΘηΐΑ 165 
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Ῥαίζοσ {ἢ8η {Πο586 ννῖο ἢ αα Κποννῃ ἰὸ 58. ΟὐσΟδΒΙΟΉ8] δ ϑϑἰϑίδησθ 

ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀετίνεα ΠΌΤ {Π6 5. ῃο]α, απὰ ἔτοπὶ ἴπ6 ψουκΚ5 οὗ βιιοῃ 
ΤΙ ΓΕΥ5 85 ΡΟ] χ απα ϑίθρμδηιϊβ οἱ ΒυΖαης ΠῚ νη Παα νΕΥΥῪ ΘΔΥΥῪ 

τλΔ ΙΒ οσρί5. θαΐοσα {61}. 

Καίεσεηοα μ85 αἰγεαδάν θβεὴ πιαάθ ἴο {Π6 ραρυῖιδ ἱγαρτηθηΐ οὗ 

σύθαῖ ρδίδθορσύαρῃϊοαὶ να]ὰθ ψΠΙΟῆ νὰ στοοθηῖν αἰϊδοονεῖεα δἱ 
ΟΧΥυτμυηοῆι5. {ΠΠπ|Ὶ}} τηοσα ἀοσιππγθηΐβ οὗ [Π15 ΚΠ τύ Ἔβχῃιπγθα 
ὯΟ {πτίΠεῦ ΠΡ 15 ΠΠκε]γ το θεὲ τόν ἀροῃ {Π6 ἰοχὶ οὗ Τ πον ἀ1465. 

1{ τᾶν Ὀ6 ποίϊςεα {παΐ {Πῃ6 ϑίηρὶα νοῖοβ οἵ δὴν ναῖε {Πδΐ σοπηθϑ 

ἴο τιι5 ΤῸΠῚ δ αν ({Π6 ᾿πϑοτρι!ῖοη γοοοσαϊηρ {Π6 ἰγεαῖν ἢ ΑΥροϑ, 

ὉΠΟΎ ΠΕ τῇ ΑΙ ΠΘη5 ἴῃ 1877, δία πβ οῃ ἃ ἀϊῆδγεηϊ [οοί ΠΡ) δοΐια}}ν 

σοΟΠηδἢΓΠῚ5 {Π6 δας Πού ν οἵ {Ππ6 τεοεϊνεα ἰαχί, δηα ἴτ 15 ργόῦ 816 {παῖ 

{Π15 ἰοτίπηδίς ἀἰβοονεσυ νν}}] σαῦνε ἴο σμθοκ {πς {146 οὗ ἀδβίγαςξινα 

ΟΥ̓ Ε1ΟΙ5ΠῚ} νν ὨΙΟἢ, βίδυίηρ ἔγομη δῇ πηνο τ Π4 0]6 ΠΥ ροί 6515, [πτθαϊθηθά 

ἴο ϑιυθρϑιιαΐα ΤΟΥ {Π6 δΔυςπου νυ οὐ νυιτῖθη τπδη Πβϑουρίθ {Π6 νΕΥῪ 

[4111016 ἱηρϑημν οἱ 1πἀϊντάτι41 ΟΥΙΟ5. 
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Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμ.- 

μαχοι ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι ἐστράτευσαν ἐς τὴν ᾿Αττικήν" 

ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν ᾿Αρχίδαμος ὁ Ζευξιδάμου Λακεδαιμονίων 

βασιλεύς. καὶ ἐγκαθεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν" καὶ προσ : γκαθεζόμ ἤουν τὴν γῆ ροσ- 
7] “ » ΘΒ ᾳ Ἃ ψ'. “ 3 7ὔ « ,ὔ “ 

βολαΐ, ὥσπερ εἰώθεσαν, ἐγίγνοντο τῶν ᾿Αθηναίων ἱππέων ὅπῃ 
- Ἀ ᾿ δ, μι ΄- κε 

παρείκοι, καὶ τὸν πλεῖστον ὅμιλον τῶν ψιλῶν εἶργον τὸ μὴ 

προεξιόντας τῶν ὅπλων τὰ ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν. 

ἐμμείναντες δὲ χρόνον οὗ εἶχον τὰ σιτία ἀνεχώρησαν καὶ 
διελύθησαν κατὰ πόλεις. 

Μετὰ δὲ τὴν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων εὐθὺς Λέσβος 

πλὴν Μηθύμνης ἀπέστη ἀπ᾽ ᾿Αθηναίων, βουληθέντες μὲν 
Ν Ν “ ἕ 5 3 ες ’ 3 [ 

καὶ πρὸ τοῦ πολέμου, ἀλλ᾽ οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐ προσεδέ- 

ἔαντο, ἀναγκασθέντες δὲ καὶ ταύτην τὴν ἀπόστασιν πρότερον 
“δ “ 7 “ Ψ “- 
ἢ διενοοῦντο ποιήσασθαι. τῶν τε γὰρ λιμένων τὴν χῶσιν 

καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν καὶ νεῶν ποίησιν ἐπέμενον τελε- 

σθῆναι, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου ἔδει ἀφικέσθαι, τοξότας τε 
“- ὰ 2 “ 

καὶ σῖτον, καὶ ἃ μεταπεμπόμενοι ἦσαν. Τενέδιοι γὰρ ὄντες 
“ “ δι νΝ 

αὐτοῖς διάφοροι καὶ Μηθυμναῖοι καὶ αὐτῶν Μυτιληναίων 
59. », ΜΝ Ἂς ἔ ’ 3 ᾽7ὔ ΧΝ 

ἰδίᾳ ἄνδρες κατὰ στάσιν, πρόξενοι ᾿Αθηναίων, μηνυταὶ 
“- ἊΝ ἔ 

γίγνονται τοῖς ᾿Αθηναίοις ὅτι ξυνοικίζουσί τε τὴν Λέσβον 
5 Ἂ, Ψ 7, Ν Ν Ν « Ν ἐς τὴν Μυτιλήνην βίᾳ καὶ τὴν παρασκευὴν ἅπασαν μετὰ 

“- “- , 

Λακεδαιμονίων καὶ Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων ἐπὶ ἀποστάσει 
5 Ζ Ν }] , Ἁ Ν 7 
ἐπείγονται" καὶ εἰ μή τις προκαταλήψεται ἤδη, στερήσεσθαι 

6 ροϑβί εἶργον Δἀα, διὰ ( ἃ 1 προεξιόντας ἃ Μ : προσεξιόντας ςεἰΐ. 

Ὀ ῇ 



{ΠῚ ὁ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

9 ἣν , 3.ϑ».0ᾳὸὄ 5 - 53 ν 

αὐτοὺς Λέσβου. οἵ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι (ἦσαν γὰρ τεταλαιπωρη - 
᾿ “ “ 

μένοι ὑπό τε τῆς νόσου καὶ τοῦ πολέμου ἄρτι καθισταμένου 
Ν ») 7 ὡς Υ ες “ ἥ᾿ , καὶ ἀκμάζοντος) μέγα μὲν ἔργον ἡγοῦντο εἶναι Λέσβον 

Ν προσπολεμώσασθαι ναυτικὸν ἔχουσαν καὶ δύναμιν ἀκέραιον, 
᾿ Ἂν, “ - 

καὶ οὐκ ἀπεδέχοντο τὸ πρῶτον τὰς κατηγορίας, μεῖζον μέρος 

νέμοντες τῷ μὴ βούλεσθαι ἀληθῆ εἶναι" ἐπειδὴ μέντοι καὶ μ ὃ μὴ ηθῆ ὴ μ 
ἱ , 3) μ" Ἂν τὰς ΚΤ, μ 

πέμψαντες πρέσβεις οὐκ ἔπειθον τοὺς Μυτιληναίους τὴν τε 

ξυνοίκισιν καὶ τὴν παρασκευὴν διαλύειν, δείσαντες προκατα- 
“ Ι , 

λαβεῖν ἐβούλοντο. καὶ πέμπουσιν ἐξαπιναίως τεσσαρά- 

κοντα ναῦς αἱ ἔτυχον περὶ Πελοπόννησον παρεσκευασμέναι 
“ « .“. ’ὔ 

πλεῖν" Κλεϊππίδης δὲ ὃ Δεινίου τρίτος αὐτὸς ἐστρατήγει. 
7 ΄' ἐσηγγέλθη γὰρ αὐτοῖς ὡς εἴη ᾿Απόλλωνος Μαλόεντος ἔξω 

“ λ ς ᾿ᾷ 5 Ὁ ὃ Ν Μ ἊΝ “ ς ιᾷ τῆς πόλεως ἑορτή, ἐν ἣ πανδημεὶ Μυτιληναῖοι ἑορτάζουσι; 
Ἀν 5 7, ἵν 2 , 5 - " κ᾿ ἃ Ν 

καὶ ἐλπίδα εἶναι ἐπειχθέντας ἐπιπεσεῖν ἄφνω, καὶ ἢν μὲν 
νύ (Ὁ “ 3 Ν ΄ ͵7 ς “ “- 

ξυμβῇ ἡ πεῖρα: εἰ δὲ μή, Μυτιληναίοις εἰπεῖν ναῦς τε παρα- 

δοῦναι καὶ τείχη καθελεῖν, μὴ πειθομένων δὲ πολεμεῖ. 
Ν «ες Ἂς “ Ν Ἂς ᾿ς ὍΝ “-“ ,ὔ 7 

καὶ αἱ μὲν νῆες ᾧχοντο". τὰς δὲ τῶν Μυτιληναίων δέκα 
΄ ὰ»ν Χ Ν “- Ν Ν ΝΝ τριήρεις, αἱ ἔτυχον βοηθοὶ παρὰ σφᾶς κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν 

“ 7 ὌΠ “ Ν ἣν Υ » 5 “ 

παροῦσαι, κατέσχον οἱ ᾿Αθηναῖοι καὶ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν 
2 Ν »] “4 -“ Ν ,ὕ ϑιν ν᾽ ῖν 3 “ 
ἐς φυλακὴν ἐποιήσαντο. τοῖς δὲ Μυτιληναίοις ἀνὴρ ἐκ τῶν 

“- κι Ἂ, , ᾿Αθηνῶν διαβὰς ἐς Εὔβοιαν καὶ πεζῇ ἐπὶ Γεραιστὸν ἐλθών, 
ς 9 ᾿ 3 ἐς “ 4 Ά “ ὁλκάδος ἀναγομένης ἐπιτυχών, πλῷ χρησάμενος καὶ τριταῖος 

“ “ 4 » οἷ 

ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ἐς Μυτιλήνην ἀφικόμενος ἀγγέλλει τὸν 
Ν ᾿ ἐπίπλουν. οἱ δὲ οὔτε ἐς τὸν Μαλόεντα ἐξῆλθον, τά τε 

ἄλλα τῶν τειχῶν καὶ λιμένων περὶ τὰ ἡμιτέλεστα φαρξάμενοι 
“-“ “ ΄ὔ 

ἐφύλασσον. καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι οὐ πολλῷ ὕστερον καταπλεύ- 
7 σαντες ὡς ἑώρων, ἀπήγγειλαν μὲν οἱ στρατηγοὶ τὰ ἐπεσταλ- 

Ἐ Ἄ 5 ’ 3 “ ᾿ 39 ΄ 

μένα, οὐκ ἐσακουόντων δὲ τῶν Μυτιληναίων ἐς πόλεμον 

καθίσταντο. ἀπαράσκευοι δὲ οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἐξαίφνης 
“- ᾿ 7 “ 

ἀναγκασθέντες πολεμεῖν ἔκπλουν μέν τινα ἐποιήσαντο τῶν 
΄“. ΄“ , Ἱ 

νεῶν ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ὀλίγου πρὸ τοῦ λιμένος, ἔπειτα 

5 τὸοπ. ΑΒΕΕΝ 8 ξυνοίκησιν ΑΒΕΜ 25 πέρι δαβε 
26 πο ΑΒΕΕΑ 31 γαυμαχά ΑΒΕΕΝ 

20 
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“ 3 “ “- ’ὔ 

καταδιωχθέντες ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν νεῶν λόγρυς ἤδη προσ- 
.» . , : - Χ 

ἔφερον τοῖς στρατηγοῖς, βουλόμενοι τὰς ναῦς τὸ παραυτίκα, 
Ψ ΄ ς ζ΄ Ν 5 Φω". 5 Ἷ Χ ες 

εἰ δύναιντο, ὁμολογίᾳ τινὶ ἐπιεικεῖ ἀποπέμψασθαι. καὶ οἱ 
“ Ν “ Ἂ ’ὔ 5 ͵ Ν 5 Ν ᾽Α 

στρατηγοὶ τῶν ᾿Αθηναίων ἀπεδέξαντο καὶ. αὐτοὶ φοβούμενοι 
Ν Ε ε τ ΄ Ι : “ ἐὰν»: Ν 

μὴ οὐχ ἱκανοὶ ὦσι Λέσβῳ πάσῃ πολεμεῖν. καὶ ἀνοκωχὴν 
ἥ , ᾿ ΝΥ Ὁ ἘΣ ,ὔ ς Πὰς " 

ποιησάμενοι πέμπουσιν ἐς τὰς ᾿Αθήνας οἱ Μυτιληναῖοι τῶν 
ϑ ᾿ Μ Ἢ 

τε διαβαλλόντων ἕνα, ᾧ μετέμελεν ἤδη, καὶ ἄλλους, εἴ πως 
, Ἀ σε 5 δ᾿ ε . 5. Ν ἌΜΕΝ 

πείσειαν τὰς ναῦς ἀπελθεῖν ὡς σφῶν οὐδὲν νεωτεριούντων. 
΄ Ν ἵ ; 

ἐν τούτῳ δὲ ἀποστέλλουσι καὶ ἐς τὴν Λακεδαίμονα πρέσβεις 
Αι: ᾿ Ν᾽ τά τ , , Ὅν. ἢ ᾿ τριήρει, λαθόντες τὸ τῶν Αθηναίων ναυτικόν, οἱ ὥρμουν ἐν 

“- Ψ, ἊΝ 7 “ , ᾿ Ρ] ὯΝ .᾽ τὰν δ - 
τῇ Μαλέᾳ πρὸς βορέαν τῆς πόλεως" οὐ γὰρ ἐπίστευον τοῖς 
Σ ἮΝ [2] 3 ᾽7, Α Ν Θ Ν “ Ἂς 

ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων προχωρήσειν, καὶ οἱ μὲν ἐς τὴν Λακε- 
Ἁ Α Ἂς “ Υ͂ [ 3 - 

δαίμονα ταλαιπώρως διὰ τοῦ πελάγους κομισθέντες αὐτοῖς 
5 , δι εὖ 3 5 “ 3 “- 

ἔπρασσον ὅπως τις βοήθεια ἥξει" οἱ δ᾽ ἐκ. τῶν ᾿Αθηνῶν 
4 9 ἷ, πρέσβεις ὡς οὐδὲν ἦλθον πράξαντες, ἐς πόλεμον καθίσταντο 

- Ἢ 7 Ν Ὁ 

οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἣ ἄλλη Λέσβος πλὴν Μηθύμνης" οὗτοι 
“ ») ͵ 7 

δὲ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐβεβοηθήκεσαν, καὶ Ἴμβριοι καὶ Λήμνιοι 
“ ’ ἶ καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγοι τινὲς ξυμμάχων. καὶ ἔξοδον μέν 

ϑν, Ά ςε “ ᾿ς Ν “- }] 
τινα πανδημεὶ ἐποιήσαντο οἵ Μυτιληναῖοι ἐπὶ τὸ τῶν ᾿Αθη- 

Ἃ , Ν ῇ ἊΝ, 2 Ὁ : " ναίων στρατόπεδον, καὶ μάχη ἐγένετο, ἐν ἢ οὐκ ἔλασσον 
ν «ς “ Ὑ ϑὰς Ψ᾿ ΄, » Ἅ.-- "δ 
ἔχοντες οἱ Μυτιληναῖοι οὔτε ἐπηυλίσαντο οὔτε ἐπίστευσαν 

7ὔ ΡΣ - 5 ν᾿ μτ. ᾿ ᾿ ΥΝ ς - φ« ἍἝ 

σφίσιν αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἀνεχώρησαν: ἔπειτα οἱ μὲν ἡσύχαζον, 
Ἁ ΟὟ, “-“ 

ἐκ Πελοποννήσου καὶ μετ᾽ ἄλλης παρασκευῆς βουλόμενοι εἰ 
, ΄ ΧΆ Ν Ν 5) - 7 

προσγένοιτό τι κινδυνεύειν: καὶ γὰρ αὐτοῖς Μελέας Λάκων 
“- «ς 7 “-“ ὃ , 

ἀφικνεῖται καὶ Ἑρμαιώνδας Θηβαῖος, οἱ προαπεστάλησαν 
ἃς “Ὁ 5 “ Ι ᾿ς . Ι Ἂν “ 2 

μὲν τῆς ἀποστάσεως, φθάσαι δὲ οὐ δυνάμενοι τὸν τῶν ᾿Αθη- 
Ἂ Ρ. ’ὔ » Ν Ἂς Ῥ:) [τ » , 

ναίων ἐπίπλουν κρύφα μετὰ τὴν μάχην ὕστερον ἐσπλεέουσι 
Ἕ ᾿ 7 Ἂ Υ , 

τριήρει, καὶ παρήνουν πέμπειν τριήρη ἄλλην καὶ πρέσβεις 
᾽ « “ Ν 4 7 ες Ν 3 “ Ν 

μεθ ἑαυτῶν: καὶ ἐκπέμπουσιν. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι πολὺ 
»: , Ν ᾿ς “- "δ « ΓΑ 

ἐπιρρωσθέντες διὰ τὴν τῶν Μυτιληναίων ἡσυχίαν ξυμμάχους 
4 ΄-“ “ “ τε προσεκάλουν, οὗ πολὺ θᾶσσον παρῆσαν ὁρῶντες οὐδὲν 

Ν Ν “ Ν ἰσχυρὸν ἀπὸ τῶν Λεσβίων, καὶ περιορμισάμενοι τὸ πρὸς 

, 29 ἑαυτῶν (6Ὁ : αὑτῶν νεῖ] αὐτῶν ςείί. 

ἽΣᾺΩ, 



Π|. 6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

’ ἴω ’ 5 ἐκ »» Ψ ε ’ “ 

νότον τῆς πόλεως ἐτείχισαν στρατόπεδα δύο ἑκατέρωθεν τῆς 
’ Ν δ 5 ’ "9 3 ᾿ - ,ὔ 

πόλεως, καὶ τοὺς ἐφόρμους ἐπ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν 

ἐποιοῦντο. καὶ τῆς μὲν θαλάσσης εἶργον μὴ χρῆσθαι τοὺς 

Μυτιληναίους, τῆς δὲ γῆς τῆς μὲν ἄλλης ἐκράτουν οἱ 
“ ᾿ 5) “Ὰ 

Μυτιληναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι Λέσβιοι προσβεβοηθηκότες ἤδη, 
Ν Ν Ν Ἂς ’ 5 Ἂν “ ἘῸΝ “ 

τὸ δὲ περὶ τὰ στρατόπεδα οὐ πολὺ κατεῖχον οἱ ᾿Αθηναῖοι, 

ναύσταθμον δὲ μᾶλλον ἣν αὐτοῖς πλοίων καὶ ἀγορὰ ἡ Μαλέα: 
Ν Ἂς ἊΝ Ν ’ “ 2 “- καὶ τὰ μὲν περὶ Μυτιλήνην οὕτως ἐπολεμεῖτο. 

᾿᾽ Ν “ “-“ 

Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ θέρους τούτου ᾿Αθηναῖοι 
Ἂ Ἂ, Ψ “ 3 ’ Ν 

καὶ περὶ Πελοπόννησον ναῦς ἀπέστειλαν τριάκοντα καὶ 
3 Ψ Ν Ψ, ΄ ἤ 5) ’ Ασώπιον τὸν Φορμίωνος στρατηγόν, κελευσάντων ᾿Ακαρνά- 

᾿ ,ὔ ΄ ΄, 7 δ εν δὴ - 
νων τῶν Φορμίωνός τινα σφίσι πέμψαι ἢ υἱὸν ἢ ξυγγενῆ 

7 ΄"- ΄- ΄“ Ν 

ἄρχοντα. καὶ παραπλέουσαι αἱ νῆες τῆς Λακωνικῆς τὰ 
2 4 7 ᾿ ᾽ Υ̓ Ἂν Ἂς ,ὔ 

ἐπιθαλάσσια χωρία ἐπόρθησαν. ἔπειτα τὰς μὲν πλείους 
3 ν “ “ Ιβ - δ Ὁ) Μ ει ’ προ 5 

ἀποπέμπει τῶν νεῶν πάλιν ἐπ᾿ οἴκου ὃ ᾿Ασώπιος, αὐτὸς ὃ 
5“, ΄ 3 “ 5] ΄ ἣν. ὧν 3 ἔχων δώδεκα ἀφικνεῖται ἐς Ναύπακτον, καὶ ὕστερον ᾿Ακαρ- 

΄- Ψ “ 

νᾶνας ἀναστήσας πανδημεὶ στρατεύει ἐπ᾽ Οἰνιάδας, καὶ ταῖς 
Ν Ν Ἄς ΟΝ “ Υ ο»8 Ν “ Ἂς 

τε ναυσὶ κατὰ τὸν ᾿Αχελῷον ἔπλευσε καὶ ὁ κατὰ γῆν στρατὸς 

ἐδήου τὴν χώραν. ὡς δ᾽ οὐ προσεχώρουν, τὸν μὲν πεζὸν ἀφίη- ου τὴν χώραν- ροσεχῶβθυν, ΘΡΩΣ η 
3 ’ὔ ᾿ . 3 ᾿Ζ , 

σιν, αὐτὸς δὲ πλεύσας ἐς Λευκάδα καὶ ἀπόβασιν ἐς Νήρικον 

ποιησάμενος ἀναχωρῶν διαφθείρεται αὐτός τε καὶ τῆς στρα- 
ζω 7 ΘΝ “ ϑ. ’, Ν 

τιᾶς τι μέρος ὑπὸ τῶν αὐτόθεν τε ξυμβοηθησάντων καὶ φρου- 

ρῶν τινῶν ὀλίγων. καὶ ὕστερον ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς 
9 (4 ε-.3 “ Ν “ ᾿« 5 ͵7ὔ ἀποπλεύσαντες οἱ ᾿Αθηναῖοι παρὰ τῶν Λευκαδίων ἐκομίσαντο. 

Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης νεὼς ἐκπεμφθέντες Μυτιληναίων 

πρέσβεις, ὡς αὐτοῖς οἱ Λακεδαιμόνιοι εἶπον ᾿Ολυμπίαζε 
“ 4 

παρεῖναι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ἀκούσαντες βουλεύ- 
“ 

Ὁ" 5 -“᾿ 

σωνται, ἀφικνοῦνται ἐς τὴν ᾿Ολυμπίαν: ἦν δὲ ᾿Ολυμπιὰς ἡ 
Σ ᾿ τ ν- 

Δωριεὺς Ῥόδιος τὸ δεύτερον ἐνίκα. καὶ ἐπειδὴ μετὰ τὴν 
“3 ’ ἑορτὴν κατέστησαν ἐς λόγους, εἶπον τοιάδε. 

Ὁ σ ( 
“Τὸ μὲν καθεστὸς τοῖς “Ἑλλησι νόμιμον, ὦ Λακεδαι- 

ἡ ἀγορὰ Κτάρεγ : ἀγορᾶς σοαά. Ιο περὶ] ἐς  ΑΒΕΕΝ 22 αὐ- 
τόθι( ἃ 81 καθεστὼς (ὡὩὡ ΔΒΕα ροβὶ ὦ δα4. ἄνδρες ΑΒΕΕΜ 
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ΚΕ ΕΘΟΡΕΩΝ ἫΥ 

’ Ἀ ’ Ν ἊΝ “- 5 ’ὔ “ “-“ 

μόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἴσμεν: τοὺς γὰρ ἀφισταμένους ἐν τοῖς 
, Ν ᾽7ὕ Ν Ν 5 ,ὔ ε πολέμοις καὶ ξυμμαχίαν τὴν πρὶν ἀπολείποντας οἱ δεξάμενοι, 

καθ᾽ ὅσον μὲν ὠφελοῦνται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσι, νομίζοντες δὲ μ ἢ ἸΘΟΝΉ ἘΧ » ΡῸμ, ες θὲ 

εἶναι προδότας τῶν πρὸ τοῦ φίλων χείρους ἡγοῦνται. καὶ 
5 Υ̓ Ὁ“ « 5 Ἂ ’ὔ 5 2  ο ἷΝ 5 7 

οὐκ ἄδικος αὕτη ἡ ἀξίωσίς ἐστιν, εἰ τύχοιεν πρὸς ἀλλήλους 

οἵ τε ἀφιστάμενοι καὶ ἀφ᾽ ὧν διακρίνοιντο ἴσοι μὲν τῇ μ ὦ μ ἢ] 
5 ἍὦἍ 5 “ ΄“» 

γνώμῃ ὄντες καὶ εὐνοίᾳ, ἀντίπαλοι δὲ τῇ παρασκευῇ καὶ 

δυνάμει, πρόφασίς τε ἐπιεικὴς μηδεμία ὑπάρχοι τῆς ἀπο- 

στάσεως" ὃ ἡμῖν καὶ ᾿Αθηναίοις οὐκ ἦν. μηδέ τῳ χείρους 
’ὔ ἣ᾿ 3) Ὁ “ 53 Ξ 7 « Ρ] 5 ἴω 5 “- 

δόξωμεν εἶναι εἰ ἐν τῇ εἰρήνῃ τιμώμενοι ὑπ᾽ αὐτῶν ἐν τοῖς 
“ , 

δεινοῖς ἀφιστάμεθα. 

“Περὶ γὰρ τοῦ δικαίου καὶ ἀρετῆς πρῶτον ἄλλως τε καὶ ξυμ- 
Ζ ’ Ν ’ ’, 3 4 Μ '. 

μαχίας δεόμενοι τοὺς λόγους ποιησόμεθα, εἰδότες οὔτε φιλίαν 
5 2 , 7 » ΄ὕ ΄, 5 
ἰδιώταις βέβαιον γιγνομένην οὔτε κοινωνίαν πόλεσιν ἐς 

5 7 2 Ας 2 Ἂ “ ᾽ὔ 3, 5 ΄ Ψ 

οὐδέν, εἰ μὴ μετ᾽ ἀρετῆς δοκούσης ἐς ἀλλήλους γίγνοιντο 
κ δ᾿ ε , 3. 3 ν κ᾿ , “- 

καὶ τἄλλα ὁμοιότροποι εἰεν᾽ ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι τῆς 
, Ν ς Ν “ Ν ᾽ὔ ς “ Ν γνώμης καὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ἔργων καθίστανται. ἡμῖν δὲ 
Ὁ Ἄ ,7ὔ Ψ “ “ 5 ’ Ας 

καὶ ᾿Αθηναίοις ξυμμαχία ἐγένετο πρῶτον ἀπολιπόντων μὲν 
ς “»" ΟῚ “ “ 7 Ν ΄ ᾿: 

ὑμῶν ἐκ τοῦ Μηδικοῦ πολέμου, παραμεινάντων δὲ ἐκείνων 

πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τῶν ἔργων. ξύμμαχοι μέντοι ἐγενόμεθα 
΄“ 7, 

οὐκ ἐπὶ καταδουλώσει τῶν Ἑλλήνων ᾿Αθηναίοις, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 

ἐλευθερώσει ἀπὸ τοῦ Μήδου τοῖς ἕλλησιν. καὶ μέχρι μὲν 
5 Ἂν ζ ν ς “ Ἑ ’ 5 Ν - 

ἀπὸ τοῦ ἴσου ἡγοῦντο, προθύμως εἱπόμεθα' ἐπειδὴ δὲ ἑωρῶ- 
“ Ν ΙΝ Ν “ » ΜΝ 2 “ Ν Ν “ 

μεν αὐτοὺς τὴν μὲν τοῦ Μήδου ἔχθραν ἀνιέντας, τὴν δὲ τῶν 

ξυμμάχων δούλωσιν ἐπαγομένους, οὐκ ἀδεεῖς ἔτι ἦμεν. 

ἀδύνατοι δὲ ὄντες καθ᾽ ἕν γενόμενοι διὰ πολυψηφίαν ἀμύνα- 

σθαι οἱ ξύμμαχοι ἐδουλώθησαν πλὴν ἡμῶν καὶ Χίων: ἡμεῖς 
Ν 5 ’, Ἂς » Ν Ξ ’ὔ “ 5 ’ 

δὲ αὐτόνομοι δὴ ὄντες καὶ ἐλεύθεροι “τῷ -ὀνόματι ξυνεστρα- 
Ν 7 

τεύσαμεν. καὶ πιστοὺς οὐκέτι εἴχομεν ἡγεμόνας ᾿Αθηναίους, 
- , 

παραδείγμασι τοῖς προγιγνομένοις χρώμενοι" οὐ γὰρ εἰκὸς 
ἊΨ ᾽ “ 

ἣν αὐτοὺς οὺς μὲν μεθ᾽ ἡμῶν ἐνσπόνδους ἐποιήσαντο κατα- 

Ἴ ἐπινοίᾳ ἢ ς 9 Ροϑβί ὃ δάά. καὶ ( [6] 25 ἐπειγομένους 
Εοϑ5 26 ἀμύνεσθαι ἃ ΒΕ ΕΜ Ξυρτγαβογ, ἃ 380 προγενομένοις 
Ηιυάς 

ἘΠῚ ὁ 
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ΠῚ τὸ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

᾿ ν : στρέψασθαι, τοὺς δὲ ὑπολοίπους, εἴ ποτε ἄρα ἐδυνήθησαν, 
Ν - “ ΓῚ 

1 μὴ δρᾶσαι τοῦτο. καὶ εἰ μὲν αὐτόνομοι ἔτι ἦμεν ἅπαντες, 

1ΙΩ 

’ “δ ς “ Ἂν ΄ς “ 4 ᾽ὔ Ἂν 

βεβαιότεροι ἂν ἡμῖν ἦσαν μηδὲν νεωτεριεῖν: ὑποχειρίους δὲ' 
Ν Ν ᾿» ᾿ΦΆΡΩΣ ΟἹ ΩΝ 5 Ἂν, ΙΨΜ ς ΄“- 

ἔχοντες τοὺς πλείους, ἡμῖν δὲ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες, 
7 χαλεπώτερον εἰκότως ἔμελλον οἴσειν καὶ πρὸς τὸ πλέον ἤδη 

ων { “ 4 εἶκον[ τοῦ ἡμετέρου ἔτι μόνου ἀντισουμένου, ἄλλως τε καὶ 
“ Ψ, ῃ ΗΝ ς “ ΒΝ ᾳ Ἃ, Ξ “ 4 ᾽ ὅσῳ δυνατώτεροι αὐτοὶ αὑτῶν ἐγίγνοντο καὶ ἡμεῖς ἐρημό- 

Ἂ ῃς 3 ᾽ὔ 7 ’ Ἂ 3 ΄ 

τεροι. τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν ἐς ξυμμαχίαν" 

ὁ γὰρ παραβαίνειν τι βουλόμενος τῷ μὴ προύχων ἂν ἐπελ- 
“- ΄ θεῖν ἀποτρέπεται. αὐτόνομοί τε ἐλείφθημεν οὐ δι᾿ ἄλλο τι 

Ἂ 2 -“ » ΝΝ οἱ Ἂν Ξ, 7 ’ Ν ’ 
ἢ ὅσον αὐτοῖς ἐς τὴν ἀρχὴν εὐπρεπείᾳ τε λόγου καὶ γνώμης 

- 2 , βρέ, 3 » 
μᾶλλον ἐφόδῳ ἢ, ἰσχύος τὰ πράγματα ἐφαίνετο καταληπτά. 
« Ν Ν 7 » “ ΝΣ ΤᾺΝ ᾽ 2 8 
ἅμα μὲν γὰρ μαρτυρίῳ ἐχρῶντο μὴ ἂν τούς γε ἰσοψήφους 
5 3 Ἁ γὼ 232. Ὁ “} “ 4 " 3 “ ἄκοντας, εἰ μή τι ἠδίκουν οἷς ἐπῆσαν, ξυστρατεύειν" ἐν τῷ 

“- ἰδ 

αὐτῷ δὲ καὶ τὰ κράτιστα ἐπί τε τοὺς ὑποδεεστέρους πρώτους 
“ Ν Ν “ ΄ σα ν 

ξυνεπῆγον καὶ τὰ τελευταῖα λιπόντες, τοῦ ἄλλου περιῃρη- 

μένου, ἀσθενέστερα ἔμελλον ἕξειν. εἰ δὲ ἀφ᾽ ἡμῶν ἤρξαντο, 
΄ “ “ 

ἐχόντων ἔτι τῶν πάντων αὐτῶν τε ἰσχὺν καὶ πρὸς ὅτι χρὴ 
“ ς Ν “- 

στῆναι, οὐκ ἂν ὁμοίως ἐχειρώσαντο. τό τε ναυτικὸν ἡμῶν 
ἥν. ἢ ,ὔ ᾽ ΒΝ " “Ὁ θεν κα, “Ὁ 

παρεῖχέ τινα φόβον μὴ ποτε καθ᾽ ἕν γενόμενον ἢ ὑμῖν ἢ 
5) ἰῷ 7 » ΙΑ Ν Ἂς 
ἄλλῳ τῳ προσθέμενον κίνδυνον σφίσι παράσχῃ. τὰ δὲ 

καὶ ἀπὸ θεραπείας τοῦ τε κοινοῦ αὐτῶν καὶ τῶν αἰεὶ προ- 
, ὔὕ 3 7ὔ Ὁ. Ὁ, ΄ 3. Ἃ 5 

εστώτων περιεγιγνόμεθα. οὐ μέντοι ἐπὶ πολύ γ᾽ ἂν ἐδο- 
“ “ 5 ἘΜ ἯΙ τ ’ “ 7 ᾽ 

κοῦμεν δυνηθῆναι, εἰ μὴ ὃ πόλεμος ὅδε κατέστη, παραδείγμασι 
΄ ΤΥ ν Σ δ τἐν ΝΥ 7 3 “ Ἃ ψφυ- 

χρώμενοι τοῖς ἐς τοὺς ἄλλους. τίς οὖν αὕτη ἢ φιλία ἐγίγνετο 
δ Ὗ Ἐν Υ 

ἢ ἐλευθερία πιστή, ἐν ἣ παρὰ γνώμην ἀλλήλους ὑπεδεχόμεθα, 
Ν ε ὡΝ δ Ων 2 “- λέ ὃ ὃ , 0 ῇ ς “ δὲ 

καὶ οἱ μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ δεδιότες ἐθεράπευον, ἡμεῖς δὲ 
ΡῚ ’ὔὕ ᾿ ΓΚ. ὔ Ν δ νὸν κα “ “ “- " 

ἐκείνους ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τὸ αὐτὸ ἐποιοῦμεν" ὅ τε τοῖς ἄλλοις 
“ “- “ ο 

μάλιστα εὔνοια πίστιν βεβαιοῖ, ἡμῖν τοῦτο ὁ φόβος ἐχυρὸν 
“ , Χ , Ἃ ᾿ ΄ , 

παρεῖχε, δέει τε τὸ πλέον ἢ φιλίᾳ κατεχόμενοι ξύμμαχοι 
ἱΟΝ ἌΡ ΟΣΕ , ἊΝ ὁ 3 ἤ ΙΑ 
ἦμεν: καὶ ὁποτέροις θᾶσσον παράσχοι ἀσφάλεια θάρσος, 

1 δυνηθεῖεν ὨοῦΓΕς 14 ἑκόντας 3.0]. «]εῦ τ6 τὰ 566]. 
Κτῦρεγ 23 δοκοῦμεν ΚτῶρετΥ 25 ἣςα: ἡ ςεεί. (δείδια Ο, 
αἱ ν᾿ δέιτ) 831 ἦμεν] εἶναι ( ἃ 
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Ὄ ’, ὔ ᾿Ν 7ὕ " . “ΖΞ: 
οὗτοι πρότεροί τι καὶ παραβήσεσθαι ἔμελλον. στε εἴτῳῪ2 

“ μ᾿ - Ἷ ἃς . 5 Ἂ 7 

δοκοῦμεν ἀδικεῖν αἰ υμοῤω οὐ ϑων διὰ τὴν ἐκείνων ἀθμιν, 

τῶν ἐς ἡμᾶς δεινῶν, αὐτοὶ οὐκ δνεαΊ ηε ὑϑῦτε σαφῶς, 

εἰδέναι εἴ τι αὐτῶν ἔσται, οὐκ ὀρθῶς σκοπεῖ. ὰρ δυνατοὶ 3 

ἦμεν ἐκ τοῦ ἴσου καὶ ἀντεπιβουλεῦσαι καὶ ἀντιμελλῆσαι, τί 
Ν «ς “ 5 “ ς ὰ - ΡΝ Ε.: Ἂ 4 5 “πο Ν 4 Ἂς 

ἔδει ἡμᾶς ἐκ τοῦ ὁμοίου ἐπ᾿ ἐκείνοις εἶναι; ἐπ᾿ ἐκείνοις δὲ 
“- - .] - ἣ᾿ ζω δ 

ὄντος αἰεὶ τοῦ ἐπιχειρεῖν καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προαμύ- 

νασθαι. 

“Τοιαύτας ἔχοντες προφάσεις καὶ αἰτίας, ὦ Λακεδαι- 18 
μόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἀπέστημεν, σαφεῖς μὲν τοῖς ἀκούουσι 

“ ς 5 Μ' 5 “ « Ν Ν « ΄“ Ρ. ρΣ 

γνῶναι ὡς εἰκότως ἐδράσαμεν, ἱκανὰς δὲ ἡμᾶς ἐκφοβῆσαι 
7 7 καὶ πρὸς ἀσφάλειάν τινα τρέψαι, βουλομένους μὲν καὶ 

πάλαι, ὅτε ἔτι ἐν τῇ εἰρήνῃ ἐπέμψαμεν ὡς ὑμᾶς περὶ Ἶ ἢ εἰρήνῃ ἐπέμψαμ μ ρ 
5 ἘΣ πο Ν }] 7 ' “ 
ἀποστάσεως, ὑμῶν δὲ οὐ προσδεξαμένων κωλυθέντας" νῦν 

δὲ ἐπειδὴ Βοιωτοὶ προυκαλέσαντο εὐθὺς ὑπηκούσαμεν, καὶ 
» ἔς 2 » φ“ Ἃ ’ ἣν )ς “ 

ἐνομίζομεν ἀποστήσεσθαι διπλῆν ἀπόστασιν, ἀπό τε τῶν 
« Ἕ “ “ 

Ἑλλήνων μὴ ξὺν κακῶς ποιεῖν αὐτοὺς μετ᾽ ᾿Αθηναίων ἀλλὰ 

ξυνελευθεροῦν, ἀπό τε ᾿Αθηναίων μὴ αὐτοὶ διαφθαρῆναι ὑπ᾿ ἡ 

ἐκείνων ἐν ὑστέρῳ ἀλλὰ πλυπϑθη σαι ἡ μέντοι ἀπόστασις 2 

ἡμῶν θᾶσσον γεγένηται καὶ ἐππδα α ζει ηοι ἣ καὶ μᾶλλον 

χρὴ ξυμμάχους δεξαμένους ἡμᾶς διὰ ταχέων βοήθειαν ἀπο- 
7 4 ,ὔ Ἂ Ἶ. , ὯΝ “ Ἀν 15 “ ΕΣ «αι 

στέλλειν, ἵνα φαίνησθε ἀμύνοντές τε οἷς δεῖ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ 
- 7ὕ , Ν Ν" ἃ " ΄ὔ 

τοὺς πολεμίους βλάπτοντες. καιρὸς δὲ ὡς οὔπω πρότερον. 
Ἅ ᾿ς 3 Υ 3 “ ἃς ἤ ΓΑ 

νόσῳ τε γὰρ ἐφθάραται ᾿Αθηναῖοι καὶ χρημάτων δαπάνῃ, 
»ε ἢ 3 “- ς Ν Ν Ν ς 7 2 , «ες 2 3 οὶ 

νῆἐές τε αὑτοῖς αἱ μὲν περὶ τὴν ὑμετέραν εἰσίν, αἱ ὃ ἐφ 
ς ἴω. ͵ “- 

ἡμῖν τετάχαται. ὥστε οὐκ εἰκὸς αὐτοὺς περιουσίαν νεῶν 4 
Υ μὴ « -» " “- , “- 7, Ν πα ταν 
ἔχειν, ἢν ὑμεῖς ἐν τῷ θέρει τῷδε ναυσί τε καὶ πεζῷ ἅμα 
2 Ν ΄ 5 ΜΟΥ ΝᾺ ει κα 3 »} “ 
ἐπεσβάλητε τὸ δεύτερον, ἀλλ ἢ ὑμᾶς οὐκ ἀμυνοῦνται 
5 7 ει δὲ, 8..9 ᾿ 5 Ζ ,ὔ 
ἐπιπλέοντας ἢ ἀπ ἀμφοτέρων ἀποχωρήσονται. νομίσῃ τε 5 

Ν - 7,  Ὄ ᾿ 3 - Ἴ. ε Ὡς ἊΝ 
μηδεὶς ἀλλοτρίας γῆς πέρι οἰκεῖον κίνδυνον ἕξειν. ᾧ γὰρ 

“ Ν, 5 “- « Υ ἧς 3 ψ, ἢ Ὑ.} ͵7ὕ 

δοκεῖ μακρὰν ἀπεῖναι ἡ Λέσβος, τὴν ὠφελίαν αὐτῷ ἐγγύθεν 

5 ἀντιμελλῆσαι 5.50]. «ἰΐεγ : ἀντεπιμελλῆσαι νεὶ ἀντεπιμελῆσαι 
σοαά. : ἀντιμελλῆσαί τι ἩεἰἸπηαηη, 4 Ροβὲ ἀντεπιβουλεῦσαι αἰδπίϊηχις 
6 ἐκείνους ἰέναι Κτῦρετγ 
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ἡ 9 Ἂς ς φε, τ ψῃ Ε , Ἥ ἰ 
παρέξει. οὐ γὰρ ἐν τῇ ᾿Αττικῇ ἔσται ὃ πόλεμος, ὥς τις 

3, ἃὰ - “- 

οἴεται, ἀλλὰ δι’ ἣν ἡ ᾿Αττικὴ ὠφελεῖται. ἔστι δὲ τῶν 

χρημάτων ἀπὸ τῶν ξυμμάχων ἡ πρόσοδος, καὶ ἔτι μείζων 

ἔσται, εἰ ἡμᾶς καταστρέψονται:' οὔτε γὰρ ἀποστήσεται 
Ὑ ΙΝ ς 7 ΄ 4 ΄ 3 ἃ ’ ἄλλος τά τε ἡμέτερα προσγενήσεται, πἀάθοιμέν τ᾽ ἂν δεινό- 

δι τες Ν ’΄ | θ ’ Ἄς ι ς Ρῶ " 
τερα ἢ οἱ πρὶν δουλεύοντες. ἱ βοηθησάντων δὲ ὑμῶν προθύμως 

πόλιν τε προσλήψεσθε ναυτικὸν ἔχουσαν μέγα, οὗπερ ὑμῖν 
ἣ ἽΞ ᾿., 3 ΄, εἌ 7 ε 

μάλιστα προσδεῖ, καὶ ᾿Αθηναίους ῥᾷον καθαιρήσετε ὕφαι- 
“ “ [4 - 

ροῦντες αὐτῶν τοὺς ξυμμάχους (θρασύτερον γὰρ πᾶς τις 
Ἧ ’ δ ») “ ἃ » Ἂς 

προσχωρήσεται), τήν τε αἰτίαν ἀποφεύξεσθε ἣν εἴχετε μὴ 
- - , Ν “- 

βοηθεῖν τοῖς ἀφισταμένοις. ἢν δ᾽ ἐλευθεροῦντες φαίνησθε, 
Ν 7 ΄“» ᾽ὔ ’ ο 

τὸ κράτος τοῦ πολέμου βεβαιότερον ἕξετε. 

“Αἰσχυνθέντες οὖν τάς τε τῶν "Ἑλλήνων ἐς ὑμᾶς ἐλπίδας 
Α, 7 ᾿ 3 7 ΡῚ Ὄ »: «Ὁ τι ἊΨ, ΤΣ - , καὶ Δία τὸν Ὀλύμπιον, ἐν οὗ τῷ ἱερῷ ἴσα καὶ ἱκέται ἐσμέν, 

ἘΝ: ’ὔ γέ Ρ,)» ’ ὃ Ν Ν “ 

ἐπαμύνατε Μυτιληναίοις ξύμμαχοι γενόμενοι, καὶ μὴ προῆσθε 
ΒΟ ἮΝ ͵ ἣΝ Ν ," [2 Υ 
ἡμᾶς ἴδιον μὲν τὸν κίνδυνον τῶν σωμάτων παραβαλλομένους, 

Ἃ ἃς Ν ΡῚ “ “ 3 » « ; 
κοινὴν δὲ τὴν ἐκ τοῦ κατορθῶσαι ὠφελίαν ἅπασι δώσοντας, 
μ Ν , Ν ΙΑ }] Ἂς Ψ' δ νν 
ἔτι δὲ κοινοτέραν τὴν βλάβην, εἰ μὴ πεισθέντων ὑμῶν 

“ ᾽ Ν Υ̓ Ω τς Ψ σφαλησόμεθα. γίγνεσθε δὲ ἄνδρες οἵουσπερ ὑμᾶς οἵ τε 

Ἕλληνες ἀξιοῦσι καὶ τὸ ἡμέτερον δέος βούλεται. 

Τοιαῦτα μὲν οἱ Μυτιληναῖοι εἶπον. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι 
Ν ε ’ » ΝΥ Ι Ἂν ᾽ 

καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐπειδὴ ἤκουσαν, προσδεξάμενοι τοὺς λόγους 
ν, 

ξυμμάχους τε τοὺς Λεσβίους ἐποιήσαντο, καὶ τὴν ἐς τὴν 
Ὁ) Ἂ- 2 Ν “ Ι “ Ἂς ᾿ 
Αττικὴν ἐσβολὴν τοῖς τε ξυμμάχοις παροῦσι κατὰ τάχος 
“ 9. ». Ἂς 2 Ν - Ψ ’ «ε ’ ἔφραζον ἰέναι. ἐς τὸν ᾿Ισθμὸν τοῖς δύο μέρεσιν ὡς ποιησό- 

Ν 5 Ἂν, “ τ ᾽7ὔ ἌΝ Ἂν ᾿ Α 

μενοι, καὶ αὐτοὶ πρῶτοι ἀφίκοντο, καὶ ὁλκοὺς παρεσκεύαζον 

τῶν νεῶν ἐν τῷ Ἰσθμῷ ὡς ὑπεροίσοντες ἐκ τῆς Κορίνθου 
» κ᾿ ἐς τὴν πρὸς ᾿Αθήνας θάλασσαν καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ ἅμα 

ἐπιόντες. καὶ οἱ μὲν προθύμως ταῦτα ἔπρασσον, οἱ δὲ 
Υ “ 

ἄλλοι ξύμμαχοι βραδέως τε ξυνελέγοντο καὶ ἐν καρποῦ 
Ψῳ,. οὐ Ν 3 ,ὔ “ , 5 ’ ξυγκομιδῇ ἦσαν καὶ ἀρρωστίᾳ τοῦ στρατεύειν. αἰσθόμενοι 

3 “ “ 

δὲ αὐτοὺς οἱ ᾿Αθηναῖοι διὰ κατάγνωσιν ἀσθενείας σφῶν 

1Ιο ἔχετε Βα 17 διδόντας 3.0]. 

20 

25 

30 



ΙΟ 

δα νεδς 7... 

25 

20 

ἘΣΤΟΡΙΟΝ Γ 

“ ’ Σ [ὦ " “» 

παρασκευαζομένους, δηλῶσαι βουλόμενοι ὅτι οὐκ ὀρθῶς 
᾿ “ Ν 

ἐγνώκασιν ἀλλ᾽ οἷοί τέ εἰσι μὴ κινοῦντες τὸ ἐπὶ Λέσβῳ 
᾿Ὶ δ ι “ ῇ - Ν « ΄ὔ 5» 7 

ναυτικὸν καὶ τὸ ἀπὸ Πελοποννήσου. ἐπιὸν ῥᾳδίως ἀμύνεσθαι, 
5 4 “ ε Ν 5 Ἡ 2 Ἄ Ε «ε 7 

ἐπλήρωσαν ναῦς ἑκατὸν ἐσβάντες αὑτοί τε πλὴν ἱππέων 
, Ν 3 

καὶ πεντακοσιομεδίμνων καὶ οἱ μέτοικοι, καὶ παρὰ τὸν ᾿Ισθμὸν 
5 ΄, “΄. ἃ Ψ Ρ “ Ν 2 ΙΝ ζρ ἀναγαγόντες ἐπίδειξίν τε ἐποιοῦντο καὶ ἀποβάσεις τῆς 

Πελοποννήσου ἣ δοκοίη αὐτοῖς. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ὁρῶντες 

πολὺν τὸν παράλογον τά τε ὑπὸ τῶν Λεσβίων ῥηθέντα 
«ες [4] » “ “ Ἕ Υ ᾽7ὔ « ᾿] “ Ν ε 

ἡγοῦντο οὐκ ἀληθῆ καὶ ἄπορα νομίζοντες, ὡς αὐτοῖς καὶ οἱ 
“ [2 Ν ξύμμαχοι ἅμα οὐ παρῆσαν καὶ ἠγγέλλοντο καὶ αἱ περὶ τὴν 

π΄" ὐυριέκπτῷ νῆες τῶν ᾿Αθηναίων τὴν περιοικίδα 

αὐτῶν πορθοῦσαι, δ ρηθΓ ἐπ᾽ οἴκου. ὅπα μο δὲ ναυ- 

τικὸν παρεσκεύαζον ὅτι πέμψουσιν ἐς τὴν Λέσβον, καὶ 
Ν ’ 5 Α ’ “- “- Ν 

κατὰ πόλεις ἐπήγγελλον τεσσαράκοντα νεῶν πλῆθος καὶ 
ὰἁ ναύαρχον προσέταξαν ᾿Αλκίδαν, ὃς ἔμελλεν ἐπιπλεύσεσθαι. 

Φ Ἂς Ν Φρ “ “ ς Ἂς 2 9 Ν 

ἀνεχώρησαν δὲ καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ταῖς ἑκατὸν ναυσίν, ἐπειδὴ 
2. “ ὰ 

καὶ ἐκείνους εἶδον. [καὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὃν αἱ 
“-“ Υ̓͂ ΕῚ “- “ Ἂν “ εἴν ΣΝ , “ ρὰ Ν 

νῆες ἔπλεον ἐν τοῖς πλεῖσται δὴ νῆες ἅμ᾽ αὐτοῖς ἐνεργοὶ ὕ 
ἐ “τι κα , Ν ν  Ψ ΕΠ Ρ: “ 

κάλλει ἐγένοντο, παραπλήσιαι δὲ καὶ ἔτι πλείους ἀρχομένου 
“ γ΄ ΓᾺ ἊΝ τοῦ πολέμου. τήν τε γὰρ ᾿Αττικὴν καὶ Εὔβοιαν καὶ Σαλα- 

μῖνα ἑκατὸν ἐφύλασσον, καὶ περὶ Πελοπόννησον ἕτεραι 
« Ν Φ Ν Ἂς «ς ᾿ Ἁ ον (ἢ “ Υ 

ἑκατὸν ἦσαν, χωρὶς δὲ αἱ περὶ Ποτείδαιαν καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις 

χωρίοις, ὥστε αἱ πᾶσαι ἅμα ἐγίγνοντο ἐν ἑνὶ θέρει διακόσιαι 
γ 7 “- 7 

καὶ πεντήκοντα. καὶ τὰ χρήματα τοῦτο μάλιστα ὑπανήλωσε 
Ἶ “- μετὰ Ποτειδαίας. τήν τε γὰρ Ποτείδαιαν δίδραχμοι ὁπλῖται 

ἐφρούρουν (αὑτῷ γὰρ καὶ ὑπηρέτῃ δραχμὴν ἐλάμβανε τῆς ρούρ Ὁ γὰρ ἡρέτῃ δραχμὴν ἐλάμ ῆ 
ςε 2 “ Ὁ ἡμέρας), τρισχίλιοι μὲν οἱ πρῶτοι, ὧν οὐκ ἐλάσσους διεπο- 

λιόρκησαν, ἑξακόσιοι δὲ καὶ χίλιοι μετὰ Φορμίωνος, οἱ 
“ κι}, ς - ΝΣ ἍΝ" Ἂν Ἂς Ν προαπῆλθον' νῆές τε αἱ πᾶσαι τὸν αὐτὸν μισθὸν ἔφερον. 

“᾿ “ Ν “ ΄“-“ 

τὰ μὲν οὖν χρήματα οὕτως ὑπανηλώθη τὸ πρῶτον, καὶ νῆες 
“ Ν. “- 5 ᾽Ὰ 

τοσαῦται δὴ πλεῖσται ἐπληρώθησαν. 
“ ἃ ᾿ 

Μυτιληναῖοι δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὃν οἱ Λακεδαιμόνιοι 

Ο. 1 560], ϑίδιρ 26 ατῷ ΑΒΓ ΕΕ 
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"Ν ἊΝ ᾿] Ν ΓΥ 7 ε , περὶ τὸν Ἰσθμὸν ἦσαν ἐπὶ Μήθυμναν ὡς προδιδομένην 
᾽ - 

ἐστράτευσαν κατὰ γῆν αὐτοί τε καὶ οἱ ἐπίκουροι: καὶ 
’, “ ’ 5 Ἂν 3 74 ὯΝ , 

προσβαλόντες τῇ πόλει, ἐπειδὴ οὐ προυχώρει ἢ προσεδέχοντο, 
΄΄'ἃ Ζ « 

ἀπῆλθον ἐπ᾽ ᾿Αντίσσης καὶ Πύρρας καὶ ᾿Βρέσου, καὶ κατα- 
ἷ Ν 5 - Ψ ͵7ὔ ’ Ἀ 

στησάμενοι τὰ ἐν ταῖς πόλεσι ταύταις βεβαιότερα καὶ 
, ’΄ Ν 4 5}. εἰσιν, ᾿ αϑ, Υγ εἰ ᾽ τείχη κρατύναντες διὰ τάχους ἀπῆλθον ἐπ᾿ οἴκου. ἐστρά- 

ἊΝ Ν ς - 5 ἰφ ἐν δου δ 8... 3 
τευσαν δὲ καὶ οἱ Μηθυμναῖοι ἀναχωρησάντων ᾿αὑτῶν ἐπ 
" ΣΝ ,ὕ Ν , 7 ς ’ὔ 
Αντισσαν" καὶ ἐκβοηθείας τινὸς γενομένης πληγέντες ὑπὸ 

“- 5 ΄"» Ν “- 2 ΄, 3 , ΄ Ν τε τῶν ᾿Αντισσαίων καὶ τῶν ἐπικούρων ἀπέθανόν τε πολλοὶ 
Ν Φ Ά ε Ν Ν Ι ς ΄Νο, 13 “-“ καὶ ἀνεχώρησαν οἱ λοιποὶ κατὰ τάχος. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι 

πυνθανόμενοι ταῦτα, τούς τε Μυτιληναίους τῆς γῆς κρα- 
“ Ν 

τοῦντας καὶ τοὺς σφετέρους στρατιώτας οὐχ ἱκανοὺς ὄντας 
» , ΝΥΝ ε » 5 ’ “ εἴργειν, πέμπουσι περὶ τὸ φθινόπωρον ἤδη ἀρχόμενον Πάχητα 
Ἂ δὲ ΄ Χ Ν 7 ς 7 ε “ ε τὸν ᾿Επικούρου στρατηγὸν καὶ χιλίους ὁπλίτας ἑαυτῶν. οἱ 

ἴω “ ΄ε Ν δὲ αὐτερέται πλεύσαντες τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται καὶ περι- 
“ 3 

τειχίζουσι Μυτιλήνην ἐν κύκλῳ ἁπλῷ τείχει: φρούρια ὃ 
Ν Θ εν “ “ »] Υ͂ Ν ς ἧς ἔστιν ἢ ἐπὶ τῶν καρτερῶν ἐγκατῳκοδόμηται. καὶ ἡ μὲν 

ὔ “ Ν Μυτιλήνη κατὰ κράτος ἤδη ἀμφοτέρωθεν καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ 
" θαλάσσης εἴργετο, καὶ ὁ χειμὼν ἤρχετο γίγνεσθαι. ν 

΄π- Ν. 

Προσδεόμενοι δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι χρημάτων ἐς τὴν πολιορκίαν, 
΄“΄ ; καὶ αὐτοὶ ἐσενεγκόντες τότε πρῶτον ἐσφορὰν διακόσια τά- 

᾿ Ἷ 3 , λαντα, ἐξέπεμψαν καὶ ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους ἀργυρολόγους 
ες: , Ἂ ᾿Α ,  δεβαιν ’ Ἔ - 

ναῦς δώδεκα καὶ Λυσικλέα πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. ὃ δὲ 
7 ΩΝ 
ἄλλα τε ἠργυρολόγει καὶ περιέπλει, καὶ τῆς Καρίας ἐκ 

“ “» 7 “ 

Μυοῦντος ἀναβὰς διὰ τοῦ Μαιάνδρου πεδίου μέχρι τοῦ 
“ » “ “ 5 ’ 

Σανδίου λόφου, ἐπιθεμένων τῶν Καρῶν καὶ ᾿Αναιιτῶν αὐτός 

τε διαφθείρεται καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς πολλοί. Κ᾿ 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ Πλαταιῆς (ἔτι γὰρ ἐπολιορ- 
“- “ “-“ Ν “ κοῦντο ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων καὶ Βοιωτῶν) ἐπειδὴ τῷ τε 

“- 3 “- 5... ᾽ σίτῳ ἐπιλείποντι ἐπιέζοντο καὶ ἀπὸ τῶν ᾿Αθηνῶν οὐδεμία 
3 ἔ . ἐλπὶς ἣν τιμωρίας. οὐδὲ ἄλλη σωτηρία ἐφαίνετο, ἐπιβου- 

ἣ τεος. : οἷ νε] οὗ : ὕται ΒΙοοπιῆεϊά : ἐγκατῳ- 17 ἢ τεςς. : οἷ νεὶ οἱ ςοάά. ἐγκατοικοδομεῖται ΒΙοομηΠε]ά : ἔγκατῳ 
κοδόμητο Ἠδεβε: ἐγκατῳκοδομεῖτο ῬΟΡΡΟ : ἐγκατῳκοδομήθη ΒΕΚΚΕΓ 
26 Σανδίος Μεϊπεϊκε 30 ἐπιλείποντι ΝΑΡεγ : ἐπιλιπόντι σοαα, 
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3 

λεύουσιν αὐτοί τε καὶ ᾿Αθηναίων οἱ ξυμπολιορκούμενοι 
“ , Ν , δ᾿ “ Ἀ ε “ ἃς 7 “ πρῶτον μὲν πάντες ἐξελθεῖν καὶ ὑπερβῆναι τὰ τείχη τῶν 

δ ᾿ 7ὕ - 
πολεμίων, ἢν δύνωνται βιάσασθαι, ἐσηγησάαμένων τὴν πεῖραν 

}] “-“ 7 ΄ 7 5 Ν , Ν 

αὐτοῖς Θεαινέτου τε τοῦ ᾿Ιολμίδου ἀνδρὸς μάντεως καὶ 
“-“ “. ἃ 7 Εὐπομπίδου τοῦ Δαϊμάχου, ὃς καὶ ἐστρατήγει: ἔπειτα οἱ 2 

᾿ἱ ,ὔ 
μὲν ἡμίσεις ἀπώκνησάν πως τὸν κίνδυνον μέγαν ἡγησάμενοι, 
5 - »δ , δ᾽ Ν γ ξ 4... ὯΑ “ 
ἐς δὲ ἀνδρας διακοσίους καὶ εἴκοσι μάλιστα ἐνέμειναν τῇ 

-“ " 

ἐξόδῳ ἐθελονταὶ τρόπῳ τοιῷδε. κλίμακας ἐποιήσαντο ἴσας 

τῷ τείχει τῶν πολεμίων: ξυνεμετρήσαντο δὲ ταῖς ἐπιβολαῖ ἀμ - μετρη ς ς 
“ ᾽ ὌΝ Χ Ζ΄ὰ 2 Ρ 7 Χ 

τῶν πλίνθων, ἣ ἔτυχε πρὸς σφᾶς οὐκ ἐξαληλιμμένον τὸ 
“- 9 “ 3 “ Ν ον Ἀτὶ Ἂς Ὃ Ι Ἂν 

τεῖχος αὐτῶν. ἡἠριθμοῦντο δὲ πολλοὶ ἅμα τὰς ἐπιβολάς, καὶ 
7 

ἔμελλον οἱ μέν τινες ἁμαρτήσεσθαι οἱ δὲ πλείους τεύξεσθαι 

τοῦ ἀληθοῦς λογισμοῦ, ἄλλως τε καὶ πολλάκις ἀριθμοῦντες 
᾿ [ 5 Ν 5 7 5 ἃς ξ ὔ ᾿ξ Ρ᾿ 

καὶ ἅμα οὐ πολὺ ἀπέχοντες, ἀλλὰ ῥᾳδίως καθορωμένου ἐς 
ὰ 3 ,ὔ “ Ἂ ἢ Ἂν 3. “ “-“ ὃ ἐβούλοντο τοῦ τείχους. τὴν μὲν οὖν ξυμμέτρησιν τῶν 4 

, “ » » “ ᾿ “ ,, πρὸς ἢ 
κλιμάκων οὕτως ἔλαβον, ἐκ τοῦ πάχους τῆς πλίνθου εἰκά- 

σαντες τὸ μέτρον. τὸ δὲ τεῖχος ἦν τῶν Πελοποννησίων 

τοιόνδε τῇ οἰκοδομήσει. εἶχε μὲν δύο τοὺς περιβόλους 
ἵ 5 Χ ᾿ 

΄ “- ἜΦΥ “- 4 
πρός τε Πλαταιῶν καὶ εἴ τις ἔξωθεν ἀπ᾽ ᾿Αθηνῶν ἐπίοι, 

“ ΥΑ Ξ3, , 

διεῖχον δὲ οἱ περίβολοι ἑκκαίδεκα πόδας μάλιστα ἀπ᾽ ἀλλή- 

λων. τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο [οἱ ἑκκαίδεκα πόδες] τοῖς φύλαξιν 2 
, ᾿ Ὡν “ ὰ οἰκήματα διανενεμημένα φκοδόμητο, καὶ ἦν ξυνεχῆ ὥστε ἕν 

φαίνεσθαι τεῖχος παχὺ ἐπάλξεις ἔχον ἀμφοτέρωθεν. διὰ ϑχαβιλν. ἀν υ 
“ 53 “ πος ἢ Ζ.. υὐν Ἢ . δέκα δὲ ἐπάλξεων πύργοι ἦσαν μεγάλοι καὶ ἰσοπλατεῖς τῷ “δ' ἀλξ})ι 

Ν “- τείχει, διήκοντες ἔς τε τὸ ἔσω μέτωπον αὐτοῦ καὶ οἱ αὐτοὶ 

ῳ) 

λυσα Ὁ μρν 
σή 

Ν᾿ ΝΥ ον “ ν ἣν Ν , ». Ν ᾽ 
καὶ τὸ ἔξω, ὥστε πάροδον μὴ εἶναι παρὰ πύργον, ἀλλὰ δι 

Με ὑμῶν ᾿ “ 3, 3 αὐτῶν μέσων διῆσαν. τὰς οὖν νύκτας, ὁπότε χειμὼν εἴη 4 
’ ΄ν Ν 2 »} , 4 Ν “ ΄ 

νοτερός, τὰς μὲν ἐπάλξεις ἀπέλειπον, ἐκ δὲ τῶν πύργων 
» ΡΥ, Χ ν ΉΝ Ν ΚοΝ [οὶ ἘΝ ὄντων δι᾿ ὀλίγου καὶ ἄνωθεν στεγανῶν τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο. «τε χφ ο“ 

Ν 3 “ “ , [ρ. 4} “-- τὸ μὲν οὖν τεῖχος ᾧ περιεφρουροῦντο᾽ οἱ Πλαταιῆς τοιοῦτον τετχῶ: 
ι 

3 ΄- ᾽ ΡῚ Ν γ 5 “-“ Ἃ ᾽ὔ 
ἣν. οἱ ὃ, ἐπειδὴ παρεσκεύαστο αὐτοῖς, τηρήσαντες νύκτα 22 

3 ἐσηγησαμένου ΑΒΈΕΕΜ γρ. α 5 Εὐπομπίδου Ἐ : Εὐπολπίδου 
ςαίί. 21 οἱ ἑκκαίδεκα πόδες ποπ νογίϊε Ν 4114, 5εςοὶ]. Ἡδγννογάθεῃ 
22 ξυνοχὴ 6] 26 ροϑβί καὶ Δ44. ἐς ΕΜ 
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[4 Ψ ἈΝ ΘΟ Ἀο 5, σϑιν 5 ἥδ ε “- 
χειμέριον ὕδατι καὶ ἀνέμῳ καὶ ἅμ᾽ ἀσέληνον ἐξῆσαν" ἡγοῦντο 
δὲ τ Ἄς ΄, Γ “3 Ν ἀγανεετανι:. τὰ 
ἑ οἵπερ καὶ τῆς πείρας αἴτιοι ἦσαν. καὶ πρῶτον μὲν τὴν 
ἥ , ὰ - δ.τ υψος ἐὉ Ἂν , (,, ἢ τάφρον διέβησᾳν ἣ περιεῖχεν αὑτούς, ἔπειτα προσέμειξαν ὅ- 

“ιν »» “ » "ὦ Ἂς Ψ»" Ἄς Ν 

τῷ τείχει τῶν πολεμίων λαθόντες τοὺς φύλακας, ἀνὰ τὸ 
Ἂς Ν. 5 “- ᾽ὔ Φ ΄“ ’ὔ Ν “-“ ΡΣ ΓΩῚ 

σκοτεινὸν μὲν οὐ προ ϊου ον αὐτῶν, ψόφῳ δὲ τῷ ἐκ τοῦ 5 
" δι μη “ 3 

προσιέναι αὐτοὺς ἀντιπαταγδῦντος τοῦ ἀνέμου οὐ κατακου- 
’ [ Ἂς Ὰ ΄ ἈΥ τ “ Ἀν ἘΡ 

σάντων' ἅμα δὲ καὶ διέχοντες πολὺ ἧσαν, ὅπως τὰ ὅπλα 

μὴ κρουόμενα πρὸς ἄλληλα αἴσθησιν παρέχοι. ἦσαν δὲ 
΄ν 3 “ ς » ἊΝ ἊΝ 5 δ ΄ ’ 

εὐσταλεῖς τε τῇ οπλίσει καὶ τὸν ἀριστερὸν μόνον πῇδα 
υ.,- ͵ 

α 
ἴω Ν 

ὑποδεδεμένοι ίας ἕνεκα τῆς πρὸς τὸν πηλόν. κατὰ το 

κῷ ελν. οὖν μεταπύργιον προσέμισγον πρὸς τὰς ἐπάλξεις, εἰδότες 
κασι 

5 
»μ 

ΝΡ 

᾿ κω “ “ “ ,ὕ 

ὟΝ σκοτεινῆς νυκτὸς καὶ χειμῶνος ὄντος, καὶ ἅμα οἱ ἐν τῇ πόλεϊ 
᾽ δεν ΄“ ΄“- δόσαν τς-: τασαστα. κυ κὐσας π΄. τι ἃ 7 ἝΞ 

ν" νι, ἣν τῶν Πλαταιῶν ὑπολελειμμένοι ἐξελθόντες προσέβαλον τῷ 25 
ΧῚ ) ἢ: ΄ν νἊᾺ Υ̓ - ἈΝ ΕΝ, ἊΝ γ᾿ ἊΣ τείχει τῶν Πελοποννησίων ἐκ τοὐμπαλιν ἢ οἱ ἄνδρες αὐτῶν »" 

ΟΝ, 

“ 3. Ὧν γα Ε: “- Ν ε Ν » ᾿ Ν ὅτι ἐρῆμοί εἶσι, πρῶτον μὲν οἱ τὰς κλίμακας φέροντες, καὶ 
7 προσέθεσαν" ἔπειτ ἱλοὶ δώδεκα ξὺν ξιφιδίῳ Καὶ θώρακι 

’ Ὁ “- , “- 

ἀνέβαινον, ὧν ἡγεῖτο ᾿Αμμέας ὁ Κοροίβου καὶ πρῶτος ἀνέβη" 
Ἂς Ἂς ιν, τς ς ᾿ς ὰ 5 ἷ “ ’ μετὰ δὲ αὐτὸν οἱ ἑπόμενοι ἐξ ἐφ᾽ ἑκάτερον τῶν πύργων 158 

, Ν ἀνέβαινον. ἔπειτα ψιλοὶ ἄλλοι μετὰ τούτους ξὺν δορατίοις 
5. ἌΣ μὴ “βάν: ᾿ ᾽ , " Ψ ἐχώρουν, οἷς ἕτεροι λατόπὶν τὰς ἀσπίδας ἔφερον, ὅπως 
ΡΣ “ εα , Ἂν τ ᾽ ς ’ Ν 

ἐκεῖνοι ῥᾷον προσβαίνοιεν, καὶ ἔμελλον δώσειν ὁπότε πρὸς 
“ Υ “᾿ ε Ἂς τ 7, 3," ΥΡ Ὰ τοῖς πολεμίοις εἶεν. ὡς δὲ ἄνω πλείους ἐγένοντο, ἤσθοντο 

οἱ ἐκ τῶν πύργων φύλακες" κατέβαλε γάρ τις τῶν Πλαταιῶν 20 
»"» ϑΣΎΟΝ, “ 3 ἥ 7] ὰ Κ᾿ ἀνπιχαμβανόμενος ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων κεραμίδα, ἣ πεσοῦσα 

“ 3 ᾽7 Ν ΓΛ Ἂς ϑ, Ν Ν ’ 
δοῦπον ἐποίησεν. καὶ αὐτίκα βοὴ ἦν, τὸ δὲ στρατόπεδον 

ἐπὶ τὸ τεῖχος ὥρμησεν: οὐ γὰρ ἤδει ὅτι ἦν τὸ δεινὸ ; χος ὥρμη γὰρ ἤ ἢ 

ὑπερέβαινον, ὅπως ἠκιστὰ “πρὸς αὐτοὺς τὸν νοῦν ἔχοιεν. 

ἐθορυβοῦντο μὲν οὖν κατὰ χώραν μένοντες, βοηθεῖν δὲ 

οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ τῆς ἑαυτῶν φυλακῆς, ἀλλ᾽ ἐν ἀπόρῳ ἦσαν 

εἰκάσαι τὸ γιγνόμενον. καὶ οἱ τριακόσιοι αὐτῶν, οἷς ἐτέ- 30 

9 πόδα μόνον ΑΒΕῈΕ 14 -ροίβου---εο. 34. 2 καταφυγόντες ΞΌΡΡΙ. 
Γ [0]. Ιχχχητὶχχχν 22 δοῦπον Α : ψόφον εείί. 25 προσ- 
ἔβαλλον ( 26 ἡ ΟΡ: ἢ τεῖς Π{| 29 ἑαυτῶν ( ἔ: αὑτῶν νεὶ 
αὐτῶν «εἰ. [6] : 

“πὰ τπΣοιοᾶΕ 



ἘΣΤΟΡΙΩΝ ΟΥ : ΠῚ. 22 
Δ“- 

“ » ,ὔ " ῖξα. ν» “ ,ὔ Ν 
τακτο παραβοηθεῖν εἴ τι δέοι, ἐχώρουν ἔξω τοῦ τείχους πρὸς 

Ἂ “ Ν ΄ ΄, Μ »--». Ν 4 7 ἊΝ 
δι τὴν βοήν. φρυκτοί τε ἤροντο ἐς τὰς Θήβας πολέμιοι Ά Ἢ ἡ. 5::- 

παρανῖσχον δὲ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως Π]λαταιῆς ἀπὸ τοῦ 8 
“ ᾽ 

τείχους φρυκτοὺς πολλοὺς πρότερον παρεσκευασμένους ἐς "»" 
5 αὐτὸ τοῦτο, ὅπως ἀσαφῆ τὰ σημεῖα τῆς φρυκτωρίας τοῖς σαν. .““.7..εἰς 

πολεμίοις ἢ καὶ μὴ βοηθοῖεν, ἄλλο τι νομίσαντες τὸ γιγνό- 57 ; Μ ἡ μη ω) ᾿ μ 744 
“᾿ δ Ν » ᾿ - ε " ς ΟῚ , 5 λ 

μενον εἶναι ἢ τὸ ὄν, πρὶν σφῶν οἱ ἄνδρες οἱ ἐξιόντες 5 Σ} 
διαφύγοιεν καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλάβοιντο. οἱ δ᾽ ὑπερ- 28 

΄, - Π “ Ξ, ΄ « ς πξεστν» τ σεν τ α } ἐν 
βαίνοντες τῶν Τ]λαταιῶν ἐν τούτῳ, ὡς οἱ πρῶτοι αὐτῶν (που ιν-- 

Ψ “- 

το ἀνεβεβήκεσαν καὶ τοῦ πύργου ἑκατέρου τοὺς φύλακας ΄. ῶ. 
“- 

διαφθείραντες ἐκεκρατήκεσαν, τάς τε διόδους τῶν πύργων 
“ ν “ “-“ 

ἐνστάντες αὐτοὶ ἐφύλασσον μηδένα δι᾿ αὐτῶν ἐπιβοηθεῖν, 
᾿ Ν “- “- 

καὶ κλίμακας προσθέντες ἀπὸ τοῦ τείχους τοῖς πύργοις καὶ «δ »ι 

, ἰβάσαντες ἄνδρας πλείους, οἱ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων 1.» Ἶ ρ 5» οἱ μ ὕύργο υς 
΄ [ι᾽ ’ Υ 3 ἘΠΠΕΤΗ, ..“»{- τ τοὺς ἐπιβοηθοῦντας καὶ κάτωθεν καὶ ἄνωθεν εἶργον βάλλον { 

« 3. 9 ᾽ὔ ς Ψ'. - “ ’, 

τες, οἱ ὃ ἐν τοίψῳ οἱ πλείους πολλὰς προσθέντες κλίμακας 
ε! Ν Ν ὍΡΑ: ᾿»-ααὶὶ ἊΝ “ ΄, ἅμα καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀπώσαντες διὰ τοῦ μεταπυργίου 
ς ᾿ ς Ας ’ Φ.ΟΩΝ, “ Ἰς “ ὑπερέβαινον. ὁ δὲ διακομιζόμενος αἰεὶ ἵστατο ἐπὶ τοῦ 2 

΄, “ ΄ ΝΑ ΤΣ - ὟΝ: 7. , ᾧ ον ἘΕ 
ῳ᾽ χείλους τῆς τάφρου καὶ ἐντεῦθεν ἐτόξευόν τε καὶ ἠκόντιῶν, 

20 εἴ τις παραβοηθῶν παρὰ τὸ τεῖχος κωλυτὴς γίγνοιτο τῆς 
ἢ 5 νι, Ἂς ἽΑ «ς τ Ν “ 

διαβάσεως. ἐπεὶ δὲ πάντες διεπεπεραίωντο, οἱ ἀπὸ τῶν 3 

πύργων χαλεπῶς οἱ τελευταῖοι καταβαίνοντες ἐχώρουν ἐπὶ 
Ν 4 ἈΚ ΝΡῚ ΄, ς ’ 5 - 5. ἷὰ τὴν τάφρον, καὶ ἐν τούτῳ οἱ τριακόσιοι αὐτοῖς ἐπεφέροντο 

7 ΩΝ ΄“-“ 

λαμπάδας ἔχοντες. οἱ μὲν οὖν ΠΙ]λαταιῆς ἐκείνους ἑώρων 4 
“Ὁ ν “ “ “ ΄“- 

25 μᾶλλον ἐκ τοῦ σκότους ἑστῶτες ἐπὶ τοῦ τοῖς τῆς τάφρου, 

καὶ ἐτόξευόν τε καὶ ον τ τος ἐς τὰ γυμνά, αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ 
ν..» καὶ] χ,2.2.αὰ 2» 

ἀφανεῖ ὄντες ἧσσον διὰ τὰς “λαμπάδας καθεωρῶντο, ὥστε 
Ν 

φθάνουσι τῶν Πλαταιῶν καὶ οἱ ὕστατοι διαβάντες τὴν 
, “ , 

τάφρον, χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως: κρύσταλλός τε γὰρ ἐπεπήγει 5 
7 “ “ “᾿ “ὁ 

30 οὐ βέβαιος ἐν αὐτῇ ὥστ᾽ ἐπελθεῖν, ἀλλ᾽ οἷος ἀπηλιώτου [ἢ 

βορέου] ὑδατώδης μᾶλλον, καὶ ἡ νὺξ τοιούτῳ ἀνέμῳλ ὑὕπονει- " 
ρ ) μ ᾽ {) { μ . ᾿ ι ω“Ἵ 

2 ϑιῦδο, .9 4 Δ ’ «ς ἐν αὐτῇ ἐπεποιήκει, ὃ μόλιὰ ὑπερ: ἤμντα 

1: ἔξωθεν ( [6] ὃ 30 ἢ βορέου 5ες], θοῦτες ὠγλλλοὶ 

φομένη πολὺ λτὸ ὕδω 



ΤΠ: 

24 

2 

τκΞΆ 
3 

25 

δ τος 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ 

[ , Ὁ έχοντες ἐπεραιώθησαν. ἐγένετο δὲ καὶ ἡ διάφευξις αὐτοῖς 
- Ν “ [. Ν , τ , Ἂς λον 

μᾶλλον διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγεθος.;! ὁρμήσαντες δὲ ἀπὸ 
ἴω ͵ “ ματὶ ᾧ 

τῆς τάφρου οἱ Ἰ]λαταιῆς ἐχώρουν ἁθρόοι τὴν ἐς Θήβας 
Ἷ ες , ς οι ν ᾿ς ἘΣ ͵ Ἐπὴν 

φέρουσαν ὅδόν, ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ τοῦ ᾿Ανδροκράτους ἡρῷον," ““- 
Ψ . 2 Υ “Ὁ ᾽ὔὕ Ψ Ἂν ξ ὌΝ 

νομίζοντες. ἥκιστ᾽ (ἃν) σφᾶς ταύτην αὐτοὺς δεν, 5 

τραπέσθαι τὴν ἐς τοὺς πολεμίους" καὶ ὅμα ει 

ἐν κοὐ μα ϑτὸς τὴν πρὸς Κιθαιρῶνα καὶ Δρυὸθ Κε ὑπ 

τὴν ἐπ᾽ ἍἌΠΉΡΩΝ φέρουσαν μετὰ Λαπτα τὶ διώκοντας. κα 

ἐπὶ μὲν ἕξ ἢ ἑπτὰ σταδίους οἱ Πλαταιῆς τὴν ἐπὶ τῶν τλνο 

ἐχώρησαν, ἔπειθ᾽ ὑποστρέψαντες ἦσαν τὴν πρὸς τὸ ὄρος το 
ΓΑ ζω χ εἰ 3 , ἊΣ ἃ “ Ἂ ν “- 

φέρουσαν ὁδὸν ἐς ὰρύθρας καὶ Ὑσιάς, καὶ λαβόμενοι τῶν 
“- »» 

ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τὰς ᾿Αθήνας, ἄνδρες δώδεκα καὶ δια- 
κοσιοιλἀάπὸ πλειόνων" εἰσὶ γάρ τινες αὐτῶν οἱ ἀπετράποντο 

ἐς τὴν πόλιν πρὶν ὑπερβαίνειν, εἷς δ᾽ ἐπὶ τῇ ἔξω τάφρῳ ᾿ Ρ Π : ρᾷ 
7 Ἶ 3 , τοξότης ἐλήφθη. οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι κατὰ χώραν 15 

ΟΥ̓ ΝΆ ΄ν 7 , [ » ὦ “ ’ὔ 
ἐγένοντο τῆς βοηθείας παυσάμενοι: οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως 

Πλαταιῆς τῶν μὲν γεγενημένων εἰδότες οὐδέν, τῶν δὲ 

ἀποτραπομένων σφίσιν ἀπαγγειλάντων ὡς οὐδεὶς περίεστι, 

κήρυκα ἐκπέμψαντες, ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο, ἐσπένδοντο ἀναί- 

ρέσιν τοῖς νεκροῖς, μαθόντες δὲ τὸ ἀληθὲς ἐπαύσαντο. 20 
« Ἂς Ν “- “ Υ̓ “ ς “ 39 , 

οἱ μὲν δὴ τῶν ΄λαταιῶν ἄνδρες οὕτως ὑπερβάντες ἐσώ- 

θησαν. 
3 Ἂς “ ’ὔὕ “ ᾽ “ “, “ 

Εκ δὲ τῆς Λακεδαίμονος τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τελευτῶντος 

ἐκπέμπεται Σάλαιθος ὁ Λακεδαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην τριήρει. ν΄. 
Ν ΄ 2 ,ὕ ὁ τ 8, Ἐπὶ “ ᾿ ΧΡ καὶ πλεύσας ἐς Πύρραν καὶ ἐξ αὐτῆς πεζῇ κατὰ χαράδρα 

τινά, ἣ ὑπερβατὸν ἣν τὸ περιτείχισμα, διαλαθὼν ἐσέρχεται , ἣ ὑπερ ἣ ριτείχισμα, ΡΧ 
5 Ν » ον... “ , “ 5 Ἄ 
ἐς τὴν Μυτιλήνην, καὶ ἐλεγε τοῖς προέδροις ὅτι ἐσβολὴ τε “ὦ Υ 

Ἂς ᾿, ἅμα ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἔσται καὶ αἱ τεσσαράκοντα νῆες πα ᾿ 
, ἈΘΟΝ, ἊΝ - ὝΞΕΝ δὰ δ“ “ αὐφὸς 
ἐσονται ἃς ἐδει βδηθ ταὶ αὑτοῖς, προαποπ ΟΝ 

οὐ 

2 τούτων ἕνεκα καὶ ἅμα τῶν ἄλλων ἐπιμελησόμενος πα οἱ 30 

μὲν ᾿πὐρϊληραῖαι ἐπ ξασονο! τε καὶ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους 

οὐνῳ εἶχον τὴν γνώμην ὥστε ξυμβαίνειν. ὅ τε χειμὼν 

5 ἂν 444, Μαάνὶε 21 τῶν οπι. ( 



1ο 

20 

25 

30 

ἸΣΤΟΡΙΩΝ Γ᾽ 

Ὁ “ ᾽ὔ “ 

ἐτελεύτα οὗτος, καὶ τέταρτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε 
τ 7 ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

ἯΙ. 28 

Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους οἱ Τ]ελοποννήσιοι ἐπειδὴ τὰς 26 
ἐς τὴν Μυτιλήνην δύο καὶ ἘΠ ἀὐκοῦτο ναῦς ἀπέστειλαν 
" 2 , δ 3 ᾿ ᾿ ἄρχοντα ᾿Αλκίδαν, ὃς ἦν αὐτοῖς δναύαρχος, προστάξαντες, 

5 Ὁ α Ν 2 Ν Ν « ΄ 5 ΣΡ “ « αὐτοὶ ἐς τὴν ᾿Αττικὴν καὶ οἱ ξύμμαχοι ἐσέβαλον, ὅπως οἱ 

ἘΔῚΝ 
-Ξ 

Ἶ ᾿Ξ τοσὰρ 4 
᾿] - 5 , 7 τ χὰ ἂν Ρ] Αθηναῖοι ἀμφοτέρωθεν θορυβούμενοι ἧσσον ταῖς ναυσὶν Υ φρο 

΄ ν»" ΄ - 
τὴν Μυτιλήνην καταπλεούσαις ἐπιβοηθήσωσιν.-... ἡγεῖτο δὲ 

τῆς ἐσβολῆς ταύτης Κλεομένης ὑπὲρ Παυσανίου τοῦ Τίλει- 
, 5 

στοάνακτος υἱέος βασιλέως ὄντος καὶ νεωτέρου ἔτι, πατρὸς 
7 - ΄- 

δὲ ἀδελφὸς ὦν. ἐδήωσαν δὲ τῆς ᾿Αττικῆς τά τε πρότερον 
ἐ 

“ Ν » ΡΣ “, μι “ἤ Ψ “ ΟΥ̓ 

τετμημένα [καὶ] εἴ τι ἐβεβλαστήκει καὶ ὅσα ἐν ταῖς πρὶν 

ἐσβολαῖς παρελέλειπτο' καὶ ἣ ἐσβολὴ αὕτη χαλεπωτάτη 
δ ΠΑῊ ΝΣ ψἘΡ; “ Ν Ν ΄ 2 ,ὕ ἐγένετο τοῖς ᾿Αθηναίοις μετὰ τὴν δευτέραν. ἐπιμένοντες 

Ν. 5 ἢ τα Ν “ , ᾽7 ΄- “- Υ [4 

γὰρ αἰεὶ ἀπὸ τῆς Λέσβου τι πεύσεσθαι τῶν νεῶν ἔργον ὡς 

ἤδη πεπεραιωμένων ἐπεξῆλθον τὰ πολλὰ τέμνοντες. ὡς δ᾽ 
5. Ν 5 Ϊὰ 3 “ Δι Ψ' τς ἡ Ψ, ς οὐδὲν ἀπέβαινεν αὑτοῖς ὧν προσεδέχοντο καὶ ἐπελελοίπει ὁ 
“ ») ᾿ Ἀ Υ ἃς ἢ σῖτος, ἀνεχώρησαν καὶ διελύθησαν κατὰ πόλεις. 

ς Ἂς -“ ΡῚ ἠά ς Ψ ἰφ 3 “-“ }] 
Θὲ δὲ Μυτιληναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς αἵ τε νῆες αὐτοῖς οὐχ 

Φ ΘΕ μος ,ὕ Στ ἐν ὡς ΚΕΡῚ Ἃ » ἀν σας: 
ἧκον ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου ἀλλὰ ἐνεχρόϊιδζον καὶ ὁ σῖτος 

ἐπελελοίπει, ἀναγκάζονται ξυμβαίνειν πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους 

διὰ τάδε. ὁ Σάλαιθος καὶ αὐτὸς οὐ προσδεχόμενος ἔτι τὰς 
ναῦς ὁπλίζει τὸν δῆμον πρότερον ψιλὸν ὄντα ὡς ἐπεξιὼν 
τοῖς ᾿Αθηναίοις" οἱ δὲ ἐπειδὴ ἔλαβον ὅπλα, οὔτε ἠκροῶντο 

“ ᾶ4“τὺ ἣ ὧν , Ρ᾽ Χ Χ Ν σῖτον ἐκέλευον τοὺς δυνατοὺς φέρειν ἐς τὸ φανερὸν καὶ 
δ ᾿ διανέμειν ἅπασιν, ἢ αὐτοὶ ξυγχωρήσαντες πρὸς ᾿Αθηναΐους 

Ἵ 7 Ν ΄ ΄ Ὁ « » “- 

ἐφασαν παραδώσειν τὴν πόλιν. γνόντες δὲ οἱ ἐν τοῖς 
ΑΜ ΤᾺΝ Ὁ ᾿ ΝΠ Ψ ἍΜ  } Δ Ὺ 7 πράγμασιν οὔτ᾽ ἀποκωλύειν δυνατοὶ ὄντες, εἴ τ᾽ ἀπομονωθή- 

σονταυ- τῆς- ξυμβάσεως κινδυνεύσοντες, ποιοῦνται κοινῇ ὅμο- 

λογίαν πρός τε ᾿"Π]άχητα καὶ τὸ στρατόπεδον, ὥστε ᾿Αθηναίοις 

4 δύο καὶ 5ες]. Κτῦρεογ 5 ἄρχοντα ϑἰερῃδπιβ : ἔχοντα (ςοαά6, 
11 Ρῥγῖιβ δὲ] δὴ 5.4}] 12 καὶ 556]. 1... θιπάοτί 29 ἀποκωλύειν 
ΘίδΔἢ] : ἀποκωλύσειν ςοαά. 

2 

27 

αἰὐτοῦ 
ΤΡ ο 

“εὐ με ῖ 

“Φ....-ῷ 
- Ἧ: 

Υ̓ “ 5 Ἷ Ν. ’ ,ὔ δ Ν 
ἔτι τῶν ἀρχόντων, κατὰ ξυλλόγους τε γιγνόμενοι ἢ τὸν Ν 

28 



 .4“ς, 
΄ 

ΠῚ. 28 ᾿ β ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 
παν δι νι ὥ..-“ 

μὲν ἐξα βουλεῦσαι ὦ ἡ Μυτιληναίων ὁποῖον ἄν τι βούλων- 

ται καὶ τὴν στρατιὰν ἐς τὴν πόλιν δέχεσθαι αὐτούς, πρεσβείαν 

δὲ ἀποστέλλειν ἐς τὰς ᾿Αθήνας Μυτιληναίους περὶ ἑαυτῶν" 

ἐν ὅσῳ δ᾽ ἂν πάλιν ἔλθωσι, ΠΠάχητα μήτε δῆσαι Μυτιλη- 

2 ναίων μηδένα τ, ἀν ἜΣ, μήτε ἀποκτεῖναι. ἡ μὲν 5 

ξύμβασις αὕτη ἐγένετο, οἱ δὲ πράξαντες πρὸς τοὺς Λακεδαι- 

μονίους μάλιστα τῶν τοτληηοον ἐεριδεεῖ; ὄντες, ὧς ἡ 

στρατιὰ ἐσῆλθεν, οὐκ ἠνέφχοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ὅμως 
᾽ Ἂ “-“ καθίζουσιν" {0 δ᾽ τὺ αὐτοὺς ὥστε μὴ ἀδικῆσαι, 

 κατατίθεται ἐς Τένεδον μέχρι, οὗ τοῖς ᾿Αθηναίοις Ἧ δόξῃ. 1ο 

.2. 3 πέμψας δὲ καὶ ἐς τὴν Αντισσαν τριήρεις προσεκτήσιατ Τὸ καὶ' 

τἄλλα τὰ περὶ τὸ στρατόπεδον καθίστατο ἣ αὐτῷ ἐδόκει. 
“πὶ 

3 “-“ Ψ ἃ 

29 Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶ Πελοποννήσιοι, οὗὺς 
" Ξὶ ῇ “ ( ᾽ὔ 3. Ἂς Ν ἔδει ἐν τάχει παραγενέσθαι, πλέοντες περί τε αὑτὴν τὴν 

Ἂν “- 

ἐελοπόννησον ἐνδιέτριψαν καὶ κατὰ τὸν ἄλλον πλοῦν 15 
Σ Ἂ . θ 7, Ν Ν 5 “- ΄ ἾΑΘ ( σχολαΐῖδι κομισθέντες τοὺς μὲν ἐκ τῆς πόλεως ηναίους 

; γκ͵ , Ν ΕΣ , , ὙΣΚ5. Ὁ 
Ὁ το, λανθάνουσι, πρὶν δὴ τῇ Δήλῳ ἐσχον, προσμείξαντες δ᾽ ἀπ 

δ ΄“- ΄“- ᾿ “-“ ε 

αὐτῆς τῇ Ἰκάρῳ καὶ Μυκόνῳ πυνθάνονται πρῶτον ὅτι ἡ 
᾿ ζόεν, , " 
ΠΡ 2 Μυτιλήνη ἑάλωκεν. βουλόμενοι δὲ τὸ ἀσεες εἰδέναι 

να κατέπλευσαν ἐς "Ἔμβατον τῆν" Βρυϑραίας". ἡμέραι δὲ μά- 20 

“λ ΠΡ λιστα ἦσαν τῇ Μυτιλήνῃ ἑαλωκυίᾳ ἑπτὰ ὅτε ἐς ἐς "τὸ Ἤ μβαῖον 

κατέπλευσαν. πυθόμενοι δὲ τὸ σαφὲς ἐβουλεύοντο ἐκ τῶν 

παρόντων, καὶ ἔλεξεν αὐτοῖς Τευτίαπλος ἀνὴρ ᾿Ηλεῖος τάδε. 

80 “᾿Αλκίδα καὶ Πελοποννησίων ὅσοι πάρεσμεν ἄρχοντες 
τῆς στρατιᾶς, ἐμοὶ δοκεῖ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ Μυτιλήνην πρὶν 25 

2 ἐκπύστους γενέσθαι, ὥσπερ ἔχομεν. κατὰ γὰρ τὸ εἰκὸς 
ἀνδρῶν νεωστὶ πόλιν πρῶ πολὺ τὸ ἀφύλακτον εὑρήσομεν, 

κατὰ μὲν θάλασσαν καὶ πάνυ, ἣ ἐκεῖνοί τε Ὀκον ΑΩΝ 

γενέσθαι ἄν τινα πν ρα τὰ καὶ ἡμῶν ἡ ἀδρὴ ξυγχένει 

μάλιστα οὖὗσα' εἰκὸς δὲ καὶ τὸ πεζὸν αὐτῶν κατ΄ δίκίας 30 

3 ἀμελέστερον ὡς κεκρατηκότων διεσπάρθαι. εἰ οὖν προσπέ- 

σοιμεν ἄφνω τε καὶ νυκτός, (ἐλπίζω μετὰ τῶν ἔνδον, εἴ τις 

17 προσέσχον εἴ Μ 19 ἑαλωκυῖα εἴη Μ [6] 

ἌΝ 



ΙΣΤΟΡΙΩΝ 111,16 
Ἢ φὐῤε ἢ 

ἄρα ἡμῖν ἐστὶν ὑπόλοιπος ( εὔνους, καταληφθῆναι ἃν τὰ 
“ Ν ι ἢ “5 

Ἐ Ἵματα. καὶ μὴ ̓ ἀποκρή ὑὸς ΟΝ τὸν τρ ὀλό αν, τε 4 

οὐκ ἄλλο τι εἶναι τὸ κενὸν τοῦ πολέμου ἢ τὸ τοιοῦτον, ὃ εἴ 

χιφυλάσσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις τις στρατηγὸς ἔν τε αὑτ 
2 “ »] Γ, “ 5 ἃ ᾽ “- 

5 ἐνορῶν ἐπιχειροίη, πλεῖστ᾽ ἂν ὀρθοῖτο. 

» χα κὉ μὲν τοσαῦτα εἰπὼν οὐκ ἔπειθε τὸν ᾿Αλκίδαν. ἄλλοι 81 

᾿ δέ τινες τῶν ἀπ’ ᾿Ιωνίας φυγάδων καὶ οἱ Λέσβιοι (οἷν 

ξυμπλέοντες παρήνουν, ἐπειδὴ τοῦτον τὸν κίνδυνον φοβεῖται, 
΄“ “-“ ς- ἢ 

τῶν ἐν ᾿Ιωνίᾳ πόλεων π τινὰ ἢ ἐρύρυς τὴν Αἰολίδα, 

τὰ ὅπως ἐκ πόλεως ὁρμώμενοι τὴν ᾿Ιωνίαν ἀ ἀποντη σώσω (ἐλπίδα 
Ἀλλλλλλαλάσρνος α 

ὐϑ δ᾽ εἶναι" οὐδενὶ γὰρ ἀκουσίως ἀφῖχθαι) καὶ τὴν Ὡς ἀκ δ ἘΝ 

ἵ Ε μεγίστην οὖσαν ᾿Αθηναίων [ἣν] ὑφέλωσι, καὶ ἅμα, 

ἢν ἐφορμῶσι σφίσιν, αὐτοῖς δαπάνη γίγνηται: πείσειν τε ὦ 

οἴεσθαι καὶ Πισσούθνην ὥστε ξυμπολεμεῖν. ὁ δὲ οὐδὲ 2 
᾿ -- τσ 

“ »] Ἐ »: Ὡς Ν “ “ , ΓΗ 5 Ἂς 
15 ταῦτα ἐνεδέχετο, ἀλλὰ τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν, ἐπειδὴ 

δι ἈΝ ντιλή εῦ σα “ Δ ΕΝ ,ὕ τῆς Μυτιλήνης ὑστερήκεϊ, ὅτι τάχιστα τῇ 1]ελοποννήσῳ 

πάλιν προσμεῖξαι. ἄρας δὲ ἐκ τοῦ ᾿Εμβάτου παρέπλει, καὶ 832 
ΝΟ Ν οςΝ 7 ζρ ! Ν ᾽ ΄ ἃ Ν ι ᾿ 

ροσσχὼν Μυοννήσῳ τῇ Τηίων τοὺς αὐἀχμαλώτους οὺς κατὰ δ’. ". 
7) 

δ τὺ πασετοιν, ᾿. ». 

πλοῦν εἰλήφει ἀπέσφαξε τοὺς πολλούς: καὶ ἐς τὴν Ἔφεσον 2 
“ Ψ “ 7 “ 2 3 2 5 “ 

209 καθορμισαμένου αὐτοῦ Σαμίων τῶν ἐξ ᾿Αναίων ἀφικόμενοι 
᾿ς ὐκλυῳρΆΑΙς, ς - “ 

πρέσβεις ἔλεγον οὐ καλῶς τὴν Ἑλλάδα ἐλευθεροῦν αὐτόν, 
Ὄι ἃ 7 Μ “ 5 Ἷ, ΕΒ 

εἰ ἀνδρας διέφθειρεν οὔτε χεῖρας ἀνταιρομένους οὔτε πολε- 
᾿ 3 7 Ν ς Ν 5 ἤ Ν Ν 

μίους, ᾿Αθηναίων δὲ ὑπὸ ἀνάγκης ξυμμάχους: εἴ τε μὴ 

παύσεται, ὀλίγους μὲν αὐτὸν τῶν ἐχθρῶν ἐς φιλίαν προσ- αλλο-ῖ. 

25 ἀξεσθαι, πολὺ δὲ πλείους τῶν φίλων πολεμίους ἕξειν. καὶ 3 
ς. Δ" 

ὁ μὲν ἐπείσθη τε καὶ Χίων ἄνδρας ὅσους εἶχεν ἔτι ἀφῆκε 

καὶ τῶν ἄλλων τινάς" ὑβθῦτεν γὰρ τὰς ναῦς οἱ τὐθν μμμ 

οϑδωρ 
-ἪΌ 

πο υὐκ ἔ ἐν ἀλλὰ προσεχώρουν ἐόοθῳ ὡς ᾿Αττικαῖς καὶ 

ἐλπίδα οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην εἶχον μή. - ποτε ᾿Αθηναίων τῆς 

30 θαλάσσης κρατούντων ναῦς Πελοποννησίων ἐς ᾿Ιωνίαν παρα- 

βαλεῖν. ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Εφέσου ὁ ᾿Αλκίδας ἔπλει κατὰ τάχος 838 

νον 
Δὲ 3 κενὸν ( Μ :ὁ καινὸν οσείξ. : κοινὸν ϑίειΡ ἡ οἱ κα. Μαάνὶρ 
ἋΣ ἀκουσίῳ Τἰπάαι 12 ἢν ἐδκὶ Ηεγννεσγάσδη: ἵν᾽ ΠΟΡΓθα ἀφέλωσι ΑΒ 

18 σφίσιν αὐτοῖς τὐλρῆς α Μ 506Πο!.: αὐτοῖς (αὐτοὺς Ο Ε) δαπάνη σφίσι ςείί. 

δ ς 
ἘΑΜΕΝΩ Ἔ 



1.53 ταν ὐρωνὸ ἢ 

καὶ φυγὴν ἐποιεῖτο" ̓  ὠφθη) γὰρ ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας καὶ 
Παράλου ἔτι περὶ Κλάρον ὁῤμῶν (αἱ δ᾽ ἀπ᾽ ᾿Αθηνῶν ἔτυχον 

πλέουσαι), καὶ δεδιὼς τὴν δίωξιν ἔπλει διὰ τοῦ πελάγους δον 
“ “δ. ᾿ γῇ ἑκούσιος οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ Πελοποννήσῳ. αὐγὰ 

“ ,ς “ 5 

2 Τῷ δὲ Πάχητι καὶ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἠλθεῖ μὲν καὶ ἀπὸ 5 

τῆς ᾿Ερυθραίας ἀγγελία, ἀφικνεῖτο δὲ καὶ πανταχόθεν" 

ἀτειχίστου γὰρ οὔσης τῆς ᾿Ιωνίας μέγα τὸ δέος ἐγένετο μὴ 

τως οἱ Φελο το τος εἰ καὶ ὃς μὴ διενορῦμτο 

πν πορθῶσιν ἅμα προσπύπτουτες τὰς πόλεις. Ὑ ΕΥ͂Ν 

δ᾽ αὐτὸν ἰδοῦσαι ἐν τῇ Κλάρῳ ἥ τε Πάραλος καὶ ἡ Σαλαμινία το 

3 ἔφρασαν.- ὁ δὲ ὑπὸ απ ΠΟΗΝ ἐποιεῖτο τὴν δίωξιν: καὶ 

μέχρι μὲν 1Πάτ ἰοῦ τῆς νήσου ἐπεδίωξεν, ὡς δ᾽ οὐκέτι ἐν 

καταλήψει ἐφαίνετο, ἐ ἐπανεχώρει. κέρδος δὲ ἐνόμισεν, ἔπει- 

δὴ οὐ μέϊεώροις πε περιέτυχεν, ὅτι οὐδαμοῦ ἐγκαα ΠΠ Εἰσαι 

ἠναγκάσθησαν στρατόπεδόν τε ποιεῖσθαι καὶ φυλακὴν σφίσι τ5 

834 καὶ ἐφόρμησιν παρασχεῖν. παραπλέων δὲ πάλιν ἔσχε καὶ 

ἐς Νότιον τὸ Κολοφωνίων, οὗ κατῴκηντο Κολοφώνιοι τῆς 
"} " « ,ὕ Ἐ ΕΝ ΡΥΟΣ Υ Ν “ ", 

μεν ἄνω πόλεως ἑαλωκυίας ὑπὸ Ϊταμάνους καὶ τῶν βαρβάρων 
πον ον » ὟΝ 5. 7 2 , ΕΓ Ν ν “ “ 

.. γα φκατὰ στάσιν ἰδίαν ἐπαχθέντων' ἑάλω δὲ μάλιστα αὕτη ὅτε 
ἐν ποι ε , ' 5 Ἄς τὰν Ἄν ΡΝ Ν Δ 

ἢ δευτέρα Πελοποννησίων ἐσβολὴ ἐς τὴν Αττικὴν ἐγίγνετο. 20 
᾽ 5. δ , ς , Ν 7 δι. Σὰ 2 ἐν οὖν τῷ Νοτίῳ οἱ καταφυγόντες καὶ κατοικήσαντες αὕτόθι 
μὴ , ς Ν Ν ΄, 5 

αὖθις στασιάσαντες, οἱ μὲν παρὰ ]Πισσούθνου ἐπικούρους 
» Ν [ρὲ Ιᾷ ΟΣ , 5 Ἂ 
Ἀρκάδων τε καὶ τῶν βαρβάρων ἐπαγαγόμενοι ἐν διατειχί- 

ἣν “ 3 ἰϑνὶ » ΄ 7] « 

σματι εἰχὸν, καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄνω πόλεως Κολοφωνίων οἱ 

νι μως μηδίσαντες ξυνεσελθόντες ἐπολίτευον, οἱ δὲ ὑπεζελθόντες 25 

λα τ ὃ ολτούτους καὶ ὄντες φυγάδες τὸν Πάχητα ἐπάγονται. ὁ δὲ 
προκαλεσάμενος ἐς λόγους ἽἽππίαν τῶν ἐν τῷ διατειχίσματι 

. " ἄρχθηται ὥστε, ἢν μηδὲ ἀρέσκοι λέγῃ πάλιν 

αὐτὸν καταστήσειν ἐς τὸ τεῖχος σῶν καὶ ὑγιᾶ, ὃ μὲν Ἐξλιθε. ΥῪ 

παρ᾽ αὐτόν, ὁ δ᾽ ἐκεῖνον μὲν ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν, αὐτὸς 3ο 

δὲ προσβαλὼν τῷ τειχίσματι ἐξαπιναίως καλοὐ προσδεχο- 

δι 
12 Πάτμου τεςο. (σοπίεοϊξ 5ςΠ0].}): Λάτμου ςοάά. το ἰδίᾳ 

Κυαυΐρεγ 23 ἐπαγαγόμενοι ΚΚτᾶρεγ : ἐπαγόμενοι σοαά, 27 τῶν 
ΟἸαββεη : τὸν ςοαά, 29 μὲν ἴα Μ: ἃ εείϊ. 

' ΓΑ 
᾿Ὶ 



π΄. ἹΣΤΟΡΙΩ͂Ν ἢ 11. 34 
Ἷ, “ : “ ᾿ » μένων αἱρεῖ, τούς τε ᾿Ἀρκαδὰς καὶ τῶν βαρβάρων ὅσοι 

ἐνῆσαν διαφθείρει καὶ τὸν Ἱππίαν ἱ απ ἀμ τῶν τ γαγὸν ὥσπερ 

τ - ἐσπείσατο, ἐπειδὴ ἔνδον ἦν, ΤῊ ΠΕΣ ἘΣ καὶ κατατοξεύει. οδ έν, 

Κολοφωνίοις δὲ Νότιον παραδίδωσι πλὴν τῶν μηδισάντων. 4 δ 
δι 3 “ ᾿Ὶ ὮΝ ,ὕ Ν Ἂς ε “ 5 καὶ ὕστερον ᾿Αθηναῖοι οἰκιστὰς πέμψαντες κατὰ τοὺς ἑαυτῶν 

Δ “-“ 

νόμους κατῴκισαν τὸ Νότιον, ξυναγαγόντες πάντας ἐκ τῶν 

πόλεων, εἴ πού τις ἦν Κολοφωνίων. 
« ἷ Ο δὲ Πάχης ἀφικόμενος ἐς τὴν Μυτιλήνην τήν τε Πύρραν 835 
» “» καὶ ΓἜρεσον παρεστήσατο, καὶ Σάλαιθον λαβὼν ἐν τῇ πόλει το ἢ 

Χ ᾿ »-- τς ας 7 Σ να ν}.5 , το τὸν Λακεδαιμόνιον κεκρυμμένον ἀποπέμπει ἐς τὰς ᾿Αθήνας Ἄν: 

καὶ τοὺς ἐκ τῆς Τενέδου Μυτιληναίων ἄνδρας ἅμαζοὺς κατέ- “ 

θετο καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτῷ αἴτιος ἐδόκει εἶναι τῆς ἀπο- 
ὁ “ - » στάσεως: ἀποπέμπει δὲ καὶ τῆς στρατιᾶς τὸ πλέον, τοῖς 2 

“ Ἂ 
δὲ λοιποῖς ὑπομένων καθίστατο τὰ περὶ τὴν Μυτιλήνην καὶ 

ιβ τὴν ἄλλην Λέσβον ἣ αὐτῷ ἐδόκει. ἶ ἀφικομένων δὲ τῶν 86 

ἀνδρῶν καὶ τοῦ Σαλαίθου οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸν μὲν Σάλαιθον 
εὐθὺς ἀπέκτειναν,ζἔέστιν ἃ παρεχόμενον τά τ᾽ ἄλλα καὶ ἀπὸ 

ῬΙλαταιῶν (ἔτι γὰρ ἐπύλισρκούμτο) ἀπάξειν Πελοποννησίους" -«Αι 

"περὶ δὲ τῶν ΡΝ ποτ ἐποιοῦντο, καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν 2 ἐλτα ας. 

20 αὐτοῖς οὐ τοὺς το ἀρόας μόνον ἀποκτεῖναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς 

ἅπαντας Μυτιληναίους ὅσοι σα παῖδας δὲ καὶ ὑπανεικαις 

ἀνδραποδίσαι, ἐπικαλοῦντες ἀν τε ἄλλην ἀπόστασιν ὅτι οὐκ 

ἀρχόμενοι ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἐποιήσαντο, καὶ προσξυνελάβοντο 
3 2 , “ ς “ «ς ᾿ς “ Ἂ 3 7 οὐκ ἐλάχιστον τῆς ὁρμῆς αἱ Πελοποννησίων νῆες ἐς ᾿Ιωνίαν 

Μ᾿ Ἃ Ν 7 “ 5 Ν »} Ν 25 ἐκείνοις βοηθοὶ τολμήσασαι παρακινδυνεῦσαι: οὐ γὰρ ἀπὸ 
7 βραχείας διανοίας ἐδόκουν τὴν ἀπόστασιν ποιήσασθαι. 

ῳ) πέμπουσιν οὖν τριήρη ὡς ἩΙάχητα ἄγγελον τῶν δεδογμένων, 

᾿- 
, κατὰ τάχος κελεύοντες διαχρήσασθαι Μυτιληναίους. καὶ 

΄᾿ ῷ “-“ Ν 

τῇ ὑστεραίᾳ μετάνοιά τις εὐθὺς ἣν αὐτοῖς καὶ ἀναλογισμὸς 
᾿ Ν Ν “-“ δ “ 30 ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα ἐγνῶσθαι, πόλιν ὅλην διαφθεῖραι 
“ δ 5 ᾿ς “4“ν 2 ε 3. ἪἹΣ “- “ 

μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. ὡς δ᾽ ἤσθοντο τοῦτο τῶν υι 

17 Ῥοϑὲ ἀπὸ Δα. τῶν ς (τὸ () α 22 Ῥοβί ἀπόστασιν Δ44. καὶ 
ΟἸΙαββεη 23 προσξυνελάβοντο ( Ὁ γρ. ΒΕ : προσξυνεβάλετο «εἰ, 
28 ρΡοβί τάχος αἀἰβίϊηρι ροίαϑί 



ΠΙ. 36 

87 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

, , ζω “ 3 Μυτιληναίων οἱ παρόντες πρέσβεις καὶ οἱ αὐτοῖς τῶν ᾿Αθη- 
ἣν , 

ναίων ξυμπράσσοντες, παρεσκεύασαν τοὺς ἐν τέλει ὥστε 

αὖθις γνώμας προθεῖναι' καὶ ἔπεισαν ῥᾷον, διότι καὶ ἐκεί- 
3 Ν 7 “ “ 

νοις ἔνδηλον ἦν βουλόμενον τὸ πλέον τῶν πολιτῶν αὖθίς 
“ ! τινας σφίσιν ἀποδοῦναι βουλεύσασθαι. καταστάσης δ᾽ 

" “- ᾿; εὐθὺς ἐκκλησίας ἄλλαι τε γνῶμαι ἀφ᾽ ἑκάστων ἐλέγοντο 
Ἄ, 7 ς Υ “ἷ Ν᾿ Ν Α 5 Ψ καὶ Κλέων ὃ Κλεαινέτου, ὅσπερ καὶ τὴν προτέραν ἐνενικήκει 

{ς 5 “ Ἃ ΝΒ. ΝΟ ,, - “- 
ὥστε ἀποκτεῖναι, ὧν καὶ ἐς τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν 

“- φ Ν Ν 2 “ ΄ Ἕ Ν 
τῷ τε δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιθανώτατος, παρελθὼν 

αὖθις ἔλεγε τοιάδε. 
ὕ Ἃ “Πολλάκις μὲν ἤδη ἔγωγε καὶ ἄλλοτε ἔγνων δημοκρατίαν 

Ὁ“ » Ψ ΄ 5 δ᾽. ΝΜ π ΒΡ. “- “ 
ὅτι ἀδύνατόν ἐστιν ἑτέρων ἄρχειν, μάλιστα δ᾽ ἐν τῇ νῦν 

ὑμετέρᾳ περὶ Μυτιληναίων μεταμελείᾳ. διὰ γὰρ τὸ καθ᾽ μετέρᾳ περ η μεταμελείᾳ. γὰρ 
φ Ν 

ἡμέραν ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐς τοὺς 
’ ᾿Ν 3νΑς ν᾿ δὴ δ ,ὔ , με; ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε, καὶ ὅτι ἂν ἢ λόγῳ πεισθέντες ὑπ 

ΠῚ τον ε , “Ὁ “ ΟῚ “- 5 ΟῚ Ἂν ε “- “ 

αὐτῶν ἁμάρτητε ἢ οἴκτῳ ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσθε ἐς 
ἘΠ Ν 2 Ὗ Ν “- Ἷ ,ὔ »] ὑμᾶς καὶ οὐκ ἐς τὴν τῶν ξυμμάχων χάριν μαλακίζεσθαι, οὐ 

σκοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ πρὸς ἐπιβου- 
“ ὃ Ὁ Ἂ λεύοντας αὐτοὺς καὶ ἄκοντας ἀρχομένους, οἕ οὐκ ἐξ ὧν ἂν 

χαρίζ,σθε βλαπτόμενοι αὐτοὶ ἀκροῶνται ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 

ἂν ἰσχύι μᾶλλον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησθε. πάντων ἂν ἰσχύι μ ἢ τῇ 1 περιγένησθε. 
Ν ’ Φ , ς “ Ἂ 7 Ὁ ΩΝ ,ὰ δὲ δεινότατον εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καθεστήξει ὧν ἂν δόξη 

Ψ ͵ 

πέρι, μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι χείροσι νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη 
Λ 7, 2 Ν δ “ " τς ΤΣ 3 ΄,ὕ 

πόλις κρείσσων ἐστὶν ἢ καλῶς ἔχουσιν ἀκύροις, ἀμαθία τε 
Ν 7 2 7, δ ’ δ ον 7 

μετὰ σωφροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολασίας, 
ψΨ , “ 3 , Ν Ἂν “ ς 

οἵ τε φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς ξυνετωτέρους ὡς 
ὉἸΓΈΡΕΥ Ν 77 “ ρῚ “ Ἂ ’, ς ᾿Ν Ἂς “ ἐπὶ τὸ πλέον ἄμεινον οἰκοῦσι τὰς πόλεις. οἱ μὲν γὰρ τῶν 

τε νόμων σοφώτεροι βούλονται φαίνεσθαι τῶν τε αἰεὶ λεγο- 
, 5 Ν Ν ν᾿ ε μ ΜΝ Ν 4 μένων ἐς τὸ κοινὸν περιγίγνεσθαι, ὡς ἐν ἄλλοις μείζοσιν 
2 μν 4 Αι, ΄ ΔΥῸ “- ΄, Ἂ, ἃς 

οὐκ ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου τὰ πολλὰ 
“ “ “ , σφάλλουσι τὰς πόλεις" οἱ δ᾽ ἀπιστοῦντες τῇ ἐξ αὑτῶν ξυνέσει 

3 προθεῖναι ἴ : προσθεῖναι σοα 4. 5. καταστάσης δ᾽] δ᾽ οπι. ( : καὶ 
καταστάσης α 13 ἡμετέφφ ΑΔΕΕΜΝ: ἡμέρᾳ Β[6)] το9 οἱ οπι. ςοὐαά., 
Δα. ἢ 27 πλεῖστον Β ϑ΄ἴοραειβ 31 ἐξ αὑτῶν] ἑαυτῶν 5ίοθαειι5 

Ιο 

20 

25 

20 



ΙΟ 

τ 

20 

25 

20 

ΦΕΤΟΡΤΙΟΝ.Υ 

4 ᾽ὔ Ν “ ’ 5 “ “Φ " , Ν 
ἀμαθέστεροι μὲν τῶν νόμων ἀξιοῦσιν εἶναι, ἀδυνατώτεροι δὲ 

“ “ 5" ,ὔ 7 ’ Ν Ν » 5 Ν. 

τοῦ καλῶς εἰπόντος μέμψασθαι λόγον, κριταὶ δὲ ὄντες ἀπὸ 
ΙΥ - ΔΝ 9 ΔΊΩΝ “ ἊΝ Ἁ ἃ Ων 

τοῦ ἴσου μᾶλλον ἢ ἀγωνισταὶ ὀρθοῦνται τὰ πλείω. ὡς οὖν 

χρὴ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι 

ἐπαιρομένους παρὰ δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήθει παραινεῖν. 
γα; ᾿ ἵῳ “᾽ «ς 3 3 5 “»" ͵ Ά “ ἃς 

Εγὼ μὲν οὖν ὃ αὐτός εἰμι τῇ γνώμῃ καὶ θαυμάζω μὲν 
΄“ “ μὰ Ἧ 7ὔ ᾿ς: Ν ’ τῶν προθέντων αὖθις περὶ Μυτιληναίων λέγειν καὶ χρόνου 

διατριβὴν ἐμποιησάντων, ὅ ἐστι πρὸς τῶν ἠδικηκότων μᾶλλον 
ς Ν Ἂς “- Ἂ Ι Ξ-ἜΜἾ 3 ΓΝ ἘΡῚ Ἂ 

(ὁ γὰρ παθὼν τῷ δράσαντι ἀμβλυτέρᾳ τῇ ὀργῇ ἐπεξέρχεται, 
5 ΄ ᾿ς “ “- “, 5 ἢ 7, 5 Ψ δὴ 

ἀμύνεσθαι δὲ τῷ παθεῖν ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον ἀντίπαλον ὃν 
4 ἣν 7] 5, ᾿ς ᾿ς Ν Ν “ Ϊ 

μάλιστα τὴν τιμωρίαν ἀναλαμβάνει), θαυμάζω δὲ καὶ ὅστις 
“᾿ μὐϑν. “ Νν 5 ἌἝ 5 Ὰ Ἂς ΩΝ . 

ἔσται ὃ ἀντερῶν καὶ ἀξιώσων ἀποφαίνειν τὰς μὲν Μυτιληναίων 
» ἢ ὦ « ἴω 5 ὡ ΕΒ Ἂς εὐ ͵ ἃς “ 

ἀδικίας ἡμῖν ὠφελίμους οὔσας, τὰς δ᾽ ἡμετέρας ξυμφορὰς τοῖς 
΄“ δ δ “ 

ξυμμάχοις βλάβας καθισταμένας. καὶ δῆλον ὅτι ἢ τῷ λέγειν 

πιστεύσας τὸ πάνυ δοκοῦν ἀνταποφῆναι ὡς οὐκ ἔγνωσται 
»} 7 ΞΜ ᾺΡ μὴ Τὰ 5 7, Ν, 5 Ν “ , 
ἀγωνίσαιτ᾽ ἂν, ἢ κέρδει ἐπαιρόμενος τὸ εὑπρεπὲς τοῦ λόγου 

ἐκπονήσας παράγειν πειράσεται. ἡ δὲ πόλις ἐκ τῶν τοιῶνδε 
Ψ ͵7 Ἂς Ν ον «ε , 7ὔ 3 ς ἐν 'ς “ 4 

ἀγώνων τὰ μὲν ἄθλα ἑτέροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τοὺς κινδύνους 
᾿ς 3 ἴα ΄“ πῶ ἌΟ. 

ἀναφέρει. αἴτιοι δ᾽ ὑμεῖς κακῶς ἀγωνοθετοῦντες, οἵτινες 
ΨᾺΆ Ν δο “ , [, . Ν ΑΝ “ 

εἰώθατε θεαταὶ μὲν τῶν λόγων γίγνεσθαι, ἀκροαταὶ δὲ τῶν 

ἔργων, τὰ μὲν μέλλοντα ἔργα ἀπὸ τῶν εὖ εἰπόντων σκοποῦντες 
«ς Ν ὔ Ν Ν ᾿ς ΝΜ ᾿,' ᾿, Ν 

ὡς δυνατὰ γίγνεσθαι, τὰ δὲ πεπραγμένα ἤδη, οὐ τὸ δρασθὲν 
΄, ", , δ Ν 5; 8᾽ ΟΝ “ , 

πιστότερον ὄψει λαβόντες ἢ τὸ ἀκουσθέν, ἀπὸ τῶν λόγῳ 

καλῶς ἐπιτιμησάντων: καὶ μετὰ καινότητος μὲν λόγου ἀπα- 
“ ΝΜ Ν “ Ν Ν “ 

τᾶσθαι ἄριστοι, μετὰ δεδοκιμασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσθαι 
5 “ “ » ἴω » ΠΘΑῚ 5 , « ’ Ν “ ἐθέλειν, δοῦλοι ὄντες τῶν αἰεὶ ἀτόπων, ὑπερόπται δὲ τῶν 

. ’ Α , .ὖ ΩΝ 2 ΚΆΕΕῚ ἐν ’ 
εἰωθότων, καὶ μάλιστα μὲν αὐτὸς εἰπεῖν ἕκαστος βουλόμενος 

᾽ὔ 4 “ “ 

δύνασθαι, εἰ δὲ μή, ἀνταγωνιζόμενοι τοῖς τοιαῦτα λέγουσι 
Ν δ ΄“- “" ξ“ 

μὴ ὕστεροι ἀκολουθῆσαι δοκεῖν τῇ γνώμῃ, ὀξέως δέ τι λέ- 
, Ω ΩΣ γοντος προεπαινέσαι, καὶ προαισθέσθαι τε πρόθυμοι εἷναι τὰ 

΄ “ “ “ 

λεγόμενα καὶ προνοῆσαι βραδεῖς τὰ ἐξ αὐτῶν ἀποβησόμενα, 

1 Ροβέ δὲ «ἠ4. τὸν ΘίοΡδοιιβ 5 Ροβί παρὰ δΔ44. τὸ [Ικ εἰδκα 
1ο ἀμύνασθαι Α ΒΕ Ε Μ γρ. α ΡΙυΐαγοῃι5 ὃν 560]. Ηδαβε 80 εἶναι 
556]. ΡΟΡΡο 

511..32 

838 

19 

5 

6 



ἘΠ .58 

7 

839 

ὋἜἕὟ ς 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

“ ,ὔ Υ ε ΟῚ “" ΝΟ. Ὁ “- ᾿ ψν 

ζητοῦντές τε ἄλλο τι ὡς εἰπεῖν ἢ ἐν οἷς ζῶμεν, φρονοῦντες 

δὲ οὐδὲ περὶ τῶν παρόντων ἱκανῶς" ἁπλῶς τε ἀκοῆς ἡδονῇ 
« “ - , ὑπὸ , 
ἡσσώμενοι καὶ σοφιστῶν θεαταῖς ἐοικότες καθημένοις μᾶλλον 
“δ Ν ᾽ὔ Ζ 

ἢ περὶ πόλεως βουλευομένοις. 

“Ὧν ἐγὼ πειρώμενος ἀποτρέπειν ὑμᾶς ἀποφαίνω Μυτιλη- 
Υ, 4 Ν 74 ’ 5 ’ δ νΝο ρ. Ἂς ὃν. ναίους μάλιστα δὴ μίαν πόλιν ἠδικηκότας ὑμᾶς. ἐγὼ γάρ, 

Ψ Ν- δ Ν ᾿ Ν ς , 5 Ν Ὁ ᾿ οἵτινες μὲν μὴ δυνατοὶ φέρειν τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν ἢ οἵτινες 

ὑπὸ τῶν πολεμίων ἀναγκασθέντες ἀπέστησαν, ξυγγνώμην 
᾿ “-“ Ν Ψ ἡ Ν “- Ν Ν Ιβ ἔχω: νῆσον δὲ οἵτινες ἔχοντες μετὰ τειχῶν καὶ κατὰ θάλασ- 

’ ΄ὔ Ἂς « ΄ Ψ, Ἄ ὯΝ ἣν σαν μόνον φοβούμενοι τοὺς ἡμετέρους πολεμίους, ἐν ᾧ καὶ 
7 “ 3 

αὐτοὶ τριήρων παρασκευῇ οὐκ ἄφαρκτοι ἦσαν πρὸς αὐτούς, 

αὐτόνομοί τε οἰκοῦντες καὶ τιμώμενοι ἐς τὰ πρῶτα ὑπὸ ἡμῶν 
“ 2 ’ ΟΝ Ὄ Χς ν5 ΄ ’ Ν 

τοιαῦτα εἰργάσαντο, τί ἄλλο οὗτοι ἢ ἐπεβούλευσαν τε καὶ 
7 ΄Ν ΝΝ ΄- 

ἐπανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν (ἀπόστασις μέν γε τῶν 
" ’ ’ 3 7 »557 Ν ἴω 

βίαιόν τι πασχόντων ἐστίν), ἐζήτησάν τε μετὰ τῶν πολε- 
7] ΄ ᾿ “ἅμ 

μιωτάτων ἡμᾶς στάντες διαφθεῖραι; καίτοι δεινότερόν ἐστιν 
Ἃ 2 2 ε Ἀ 7 ΄, Ξὶ , ΙΑ ἢ εἰ καθ᾽ αὑτοὺς δύναμιν κτώμενοι ἀντεπολέμησαν. παρά- 

δειγμα δὲ αὐτοῖς οὔτε αἱ τῶν πέλας ξυμφοραὶ ἐγένοντο, ὅσοι 
᾿ς “- - ἀποστάντες ἤδη ἡμῶν ἐχειρώθησαν, οὔτε ἡ παροῦσα εὐδαι- 

7 ᾿ ΟὟ ΤΡ - 5 Ν ’ὔ ῆς μονία παρέσχεν ὄκνον μὴ ἐλθεῖν ἐς τὰ δεινά" γενόμενοι δὲ 
»ἦ Ἂν , Σ “ Ν᾿ 5 ἂν ’ Ἂς “ 

πρὸς τὸ μέλλον θρασεῖς καὶ ἐλπίσαντες μακρότερα μὲν τῆς 
- ,, 

δυνάμεως, ἐλάσσω δὲ τῆς βουλήσεως, πόλεμον ἤραντο, ἰσχὺν 

ἀξιώσαντες τοῦ δικαίου προθεῖναι: ἐν ᾧ γὰρ ῳήθησαν ρ ὃ γὰρ φήθη 
Α - Ψ ͵ «ς “ 3 Ρ ᾿ Μ Ἂς “ 

περιέσεσθαι, ἐπέθεντο ἡμῖν οὐκ ἀδικούμενοι. εἴωθε δὲ τῶν 
’ Ὁ δ Ν Ἄ 5 7] ») ’ 

πόλεων αἷς ἂν μάλιστα καὶ δι ἐλαχίστου ἀπροσδόκητος 
2 Ψ Υ τὰ “ 7 Ν Ν Ν Ν ͵ 

εὐπραγία ἔλθῃ, ἐς ὕβριν τρέπειν: τὰ δὲ πολλὰ κατὰ λόγον 
- 5 , Ε] “ 5 "- δ ΩΝ , Χ 

τοῖς ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα ἀσφαλέστερα ἢ παρὰ δόξαν, καὶ 
“ “Ἁ ῇ ΄“ δ 

κακοπραγίαν ὡς εἰπεῖν ῥᾷον ἀπωθοῦνται ἢ εὐδαιμονίαν 
΄ “ Ν 2 Ν Ι Ἂς 

διασῴζονται. χρῆν δὲ Μυτιληναίους καὶ πάλαι μηδὲν 
΄“- 2 ἴω “ 5 

διαφερόντως τῶν ἄλλων ὑφ᾽ ἡμῶν τετιμῆσθαι, καὶ οὐκ ἂν ἐς 
5 Ν τόδε ἐξύβρισαν: πέφυκε γὰρ καὶ ἄλλως ἄνθρωπος τὸ μὲν 

26 εὐπραγία ῬΠοΙί. : εὐπραξία οοαά. 29 χρῆν ΕῸΘ': χρὴ οείί. 
80 διαφέροντα ΑΒΟΕΙ 
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θεραπεῦον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ. ὑπεῖκον θαυμάζειν. κολα- 6 
7 Ν ν “ 5 7 “ ᾽ ΄ ᾿ Ν ᾿ ἐς 

σθέντων δὲ καὶ νῦν ἀξίως τῆς ἀδικίας, καὶ μὴ τοῖς μὲν 

ὀλίγοις ἡ αἰτία προστεθῇ, τὸν δὲ δῆμον ἀπολύσητε. πάντες 
“ 7 Ὁ 3 “- «ς «ε “-“ 

γὰρ ὑμῖν γε ὁμοίως ἐπέθεντο, οἷς γ᾽ ἐξῆν ὡς ἡμᾶς τραπο- 
᾽ὔ “ ͵ 5 “ ’ὔ “ἥ" οὶ Ν Ν Ν ΄“ 

μένοις νῦν πάλιν ἐν τῇ πόλει εἰναι" ἀλλὰ τὸν μετὰ τῶν 
ΦΝΙᾺΣ Γ. ς “ ’ , 

ὀλίγων κίνδυνον ἡγησάμενοι βεβαιότερον ξυναπέστησαν. 

τῶν τε ξυμμάχων σκέψασθε εἰ τοῖς τε ἀναγκασθεῖσιν ὑπὸ 

τῶν πολεμίων καὶ τοῖς ἑκοῦσιν ἀποστᾶσι τὰς αὐτὰς ζημίας 
7 Ψ ΝΜ “ἷἤ 5 Δ , 5 προσθήσετε, τίνα οἴεσθε ὅντινα οὐ βραχείᾳ προφάσει ἀπο- 

στήσεσθαι, ὅταν ἢ κατορθώσαντι ἐλευθέρωσις ἢ ἢ σφαλέντι τή : ἢ κατορ ρωσις ἢ ἢ 
Ν “- τ ,) ουζ Ἂς Ν «ς ’ 

μηδὲν παθεῖν ἀνήκεστον; ἡμῖν δὲ πρὸς ἑκάστην πόλιν 
7 

ἀποκεκινδυνεύσεται τά τε χρήματα καὶ αἱ ψυχαί, καὶ τυχόντες 
Ἂς “ 9 , ’ “ ΝΥ ’ὔ 

μὲν πόλιν ἐφθαρμένην παραλαβόντες τῆς ἐπειτα προσόδου, 
ἃ », “ δι᾿ ἣν ἰσχύομεν, τὸ λοιπὸν στερήσεσθε, σφαλέντες δὲ πολε- 

“ [᾿ ἃ “ ἴω 

μίους πρὸς τοῖς ὑπάρχουσιν ἕξομεν, καὶ ὃν χρόνον τοῖς νῦν 
’ὔ Ἐπ δ νον ἐὉ ,ὔ “ 5. ᾿φ “ 

καθεστηκόσι δεῖ ἐχθροῖς ἀνθίστασθαι, τοῖς οἰκείοις ξυμμάχοις 
,ὔ 

πολεμήσομεν. 
“ “- Ν “Οὔκουν δεῖ προθεῖναι ἐλπίδα οὔτε λόγῳ πιστὴν οὔτε χρή- 

5 7 « 7 «ες - 5 ᾽ὔ , 

μασιν ὠνητήν, ὡς ξυγγνώμην ἁμαρτεῖν ἀνθρωπίνως λήψονται. 
Ν 5 ἄκοντες μὲν γὰρ οὐκ ἔβλαψαν, εἰδότες δὲ ἐπεβούλευσαν" 

΄ ἜΝ ΟΡ ΝΓΚΆ ΄ὔ ΕΣ Ν δ. Ν , 
᾿ξύγγνωμον ὃ ἐστὶ τὸ ἀκούσιον. ἔγω μὲν ουν Και τΤτοτε 

“ ΄“- Ἑ Ὁ “ ΠΟΝ 

πρῶτον καὶ νῦν διαμάχομαι μὴ μεταγνῶναι ὑμᾶς τὰ προδε- 
΄ Ν Ν “ 5 φνυ 9 δ᾽ ΒΩ Ν δογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς ἀξυμφορωτάτοις τῇ ἀρχῇ, οἴκτῳ καὶ 

ς “Ὁ ’ὔ ἈΝ Ε. " [ - “ ΜΝ ’ Ν Ἂ 

ἡδονῇ λόγων καὶ ἐπιεικείᾳ, ἁμαρτάνειν. ἐλεός τε γὰρ πρὸς 
Ν «ς “ ᾽ὔ 5 , Ν ἣΨ Ν ἣν - ἢ Ὶ 

τοὺς ὁμοίους δίκαιος ἀντιδίδοσθαι, καὶ μὴ πρὸς τοὺς οὔτ 
νι “ ῇ “- 

ἀντοικτιοῦντας ἐξ ἀνάγκης τε καθεστῶτας αἰεὶ πολεμίους" 
εἰ ᾿ ᾷ 5 " οἵ ττε τέρποντες λόγῳ ῥήτορες ἕξουσι καὶ ἐν ἄλλοις ἐλάσ- 

᾿ς “ οἷ Ν 9 κν ς Ν ’, , ς “ 

σοσιν ἀγῶνα, καὶ μὴ ἐν ᾧ ἢ μὲν πόλις βραχέα ἡσθεῖσα 
Ἄ Ἄ “κ᾿ 3" “ “ἅ» 

μεγάλα (ζημιώσεται, αὐτοὶ δὲ ἐκ τοῦ εὖ εἰπεῖν τὸ παθεῖν εὖ 
» ᾿ ε , ἀντιλήψονται" καὶ ἣ ἐπιείκεια πρὸς τοὺς μέλλοντας ἐπιτη- 

4 ἡμῖν Β[6] τραπομένοις {ΝΜ : τρεπομένοις οσεἰξ. [67 1 Ροβὲ 
ὑπὸ 4414. τε ςοαά., ἀεἸ. ἢ 13 ἔπειτα) ἐπετείου ΔΝ εἰ] 14 ἐστε- 
ρήσεσθε Ἡετννεγάξη 18 προσθεῖναι ΑΒΟα 27 ῥήτορες 5:6]. 
ΝΑΡΟΥ 
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ὃ 
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Ν “ δ 
δείους καὶ τὸ λοιπὸν ἔσεσθαι μᾶλλον δίδοται ἢ πρὸς τοὺς 
ς “Ὁ 4 ὁμοίους τε καὶ οὐδὲν ἧσσον πολεμίους ὑπολειπομένους. ἕν 

41 

42 

τε ξυνελὼν λέγω: πειθόμενοι μὲν ἐμοὶ τά τε δίκαια ἐς 
Μυτιληναίους καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα ποιήσετε, ἄλλως δὲ 

γνόντες τοῖς μὲν οὐ χαριεῖσθε, ὑμᾶς δὲ αὐτοὺς μᾶλλον. 
΄ 3 Ἂς “Ὁ 5 “ ᾿Ὶ Ὰ Ἑ - “Ἂ 3 

δικαιώσεσθε. εἰ γὰρ οὗτοι ὀρθῶς ἀπέστησαν, ὑμεῖς ἂν οὐ 
ἊΝ Υ̓ 5 Ν Ἂς Ν 3 “ “ Ρ, “ χρεὼν ἄρχοιτε. εἰ δὲ δὴ καὶ οὐ προσῆκον ὅμως ἀξιοῦτε 

“ ἊΝ Ν Ν 9 ’ ἊΝ ,ὔ ’ “ 

τοῦτο δρᾶν, παρὰ τὸ εἰκός τοι καὶ τούσδε ξυμφόρως δεῖ 
ἕ Ἃ Ψ “ 5 “ Ν ἐ5 ΟΣ ,ὕ κολάζεσθαι, ἢ παύεσθαι τῆς ἀρχῆς καὶ ἐκ τοῦ ἀκινδύνου 

»᾿ 7ὔ “Ὄ 3. τἶγν Α 5 ᾿Α 3 Ψ 

ἀνδραγαθίζεσθαι. τῇ τε αὐτῇ ζημίᾳ ἀξιώσατε ἀμύνασθαι 
Ν ἊΝ 9 .ῈΝ « “ Φ Ἷ καὶ μὴ ἀναλγητότεροι οἱ διαφεύγοντες τῶν ἐπιβουλευσάντων 

᾽Ν Ι ποτ ἘΝ ἢ ὰ 53 τ: 
φανῆναι, ἐνθυμηθέντες ἃ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς ποιῆσαι κρατή- 

“ Ἱ “. 

σαντας ὑμῶν, ἄλλως τε καὶ προὐπάρξαντας ἀδικίας. μάλιστα 
Ἂς ἤρδ 9 μος Ν Ν Ὰ κ᾿ 2 ,ὔ δὲ οἱ μὴ-ξὺν- προφάσει τινὰ κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται 

καὶ διολλύναι, τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου 
5 ἜΗΝ τι τ Ν Ν Ν ὅ. ον δὰ Ν , ἐχθροῦ: ὁ γὰρ μὴ ξὺν ἀνάγκῃ τι παθὼν χαλεπώτερος δια- 

φυγὼν τοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχθροῦ. 
. ἫΝ ων Ψ ’ « “ 8. τε » ϑ.)τ ὦ 

Μὴ οὖν προδόται γένησθε ὑμῶν αὐτῶν, γενόμενοι ὃ᾽ ὅτι 
9 ,ὔ ΄ν , “ ᾿ Ἂς ε Ν Ἂν “Ο ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ τοῦ πάσχειν καὶ ὡς πρὸ παντὸς ἂν 

"4 ΟΣ Ἂν “- Ἂ Ν 
ἐτιμήσασθε αὐτοὺς χειρώσασθαι, νῦν ἀνταπόδοτε μὴ μαλακι- 

, ἜΞῚ , 
σθέντες πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα μηδὲ τοῦ ἐπικρεμασθέντος 

Ν δ πὰς τὶ “ '" ὡς ΞΕ ΄ ποτὲ δεινοῦ ἀμνημονοῦντες. κολάσατε δὲ ἀξίως τούτους τε 
ἣ “- ΜΝ ζΖ , ᾿ς 4 

καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα σαφὲς καταστήσατε, 

ὃς ἂν ἀφιστῆται, θανάτῳ ᾧΦγμιωσόμενον. τόδε γὰρ ἢν ται, » Γ(γμιωσόμενον. γὰρ ἢ 
΄“ Ὁ “κ᾿ ,, ΄- Ψ 

γνῶσιν, ἧσσον τῶν πολεμίων ἀμελήσαντες τοῖς ὑμετέροις 
΄- - Χ 

αὐτῶν μαχεῖσθε ξυμμάχοις." 

Τοιαῦτα μὲν ὁ Κλέων εἶπεν: μετὰ δ᾽ αὐτὸν Διόδοτος ὁ 

Εὐκράτους, ὅσπερ καὶ ἐν τῆ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀντέλεγε ρ 2 ρ ἢ) ρ ρᾷ ἢ ε ᾽ 
ῇ - , 

μάλιστα μὴ ἀποκτεῖναι Μυτιληναίους, παρελθὼν καὶ τότε 
Υ 
ἔλεγε τοιάδε. 

Ν Ν “Οὔτε τοὺς προθέντας τὴν διαγνώμην αὖθις περὶ Μυτι- 

2 ὁμοίως ΤῊ ἜΥΒΟ ἢ 8. τε: δὲ ςεἰὲ. 15 διολλύναι 514]: 
διόλλυνται σοἀά. 19 ἐγγύτατα τῇ Ὁ : ἐγγυτάτῃ οεἰί. [6] 
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,ὔ ΟῚ “ Μ Ν Ε Ν. , Ν 

ληναίων αἰτιῶμαι, οὔτε τοὺς μεμφομένους μὴ πολλάκις περὶ 

τῶν μεγίστων βουλεύεσθαι ἐπαινῶ, νομίζω δὲ δύο τὰ 
“5. “ , “- 

ἐναντιώτατα εὐβουλίᾳ εἷναι, τάχος τε καὶ ὀργήν, ὧν τὸ μὲν 
ἃς 5 Ψ' “ ᾽7] Ν ἃς Ἂς 5 Ξ, ΝΣ 

μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαι, τὸ δὲ μετὰ ἀπαιδευσίας καὶ 
[τ ! βραχύτητος γνώμης. τούς τε λόγους ὅστις διαμάχεται μὴ 

΄“" ͵ “Ὁ “δ 

διδασκάλους τῶν πραγμάτων γίγνεσθαι, ἢ ἀξύνετός ἐστιν ἢ 
59.323, Β΄. ΄ὺ Ῥ Α ἊΨ ΄, 7 ΡΣ, ἣ᾿ : “- 

ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφέρει: ἀξύνετος μέν, εἰ ἄλλῳ τινὶ ἡγεῖται 
κ᾿ πε ͵ ἈΝ 5. . ΝΣ π ῃ 

περὶ τοῦ μέλλοντος δυνατὸν εἶναι καὶ μὴ ἐμφανοῦς φράσαι, 
΄“ Ν “ 3" 

διαφέρει δ᾽ αὐτῷ, εἰ βουλόμενός τι αἰσχρὸν πεῖσαι εὖ μὲν 
ΟῚ “ 5 ΩΝ « “- ΑΝ “ Ν “ ͵ὔ Ων ΄ς 

εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ τοῦ μὴ καλοῦ δύνασθαι, εὖ δὲ 

διαβαλὼν ἐκπλῆξαι ἂν τούς τε ἀντεροῦντας καὶ τοὺς ἀκου- 
7 σομένους. χαλεπώτατοι δὲ καὶ οἱ ἐπὶ χρήμασι προσκατη- 

γοροῦντες ἐπίδειξίν τινα. εἰ μὲν γὰρ ἀμαθίαν κατῃτιῶντο, 
ς δ: Ζ Ἄ " ὅ. ἣν , [ΩΣ δ 5 ͵ 
ὁ μὴ πείσας ἀξυνετώτερδς ἂν δόξας εἶναι ἢ ἀδικώτερος 
3 Ἕ 5 Ζ πον , 7ὔ «“ ᾿; ἀπεχώρει: ἀδικίας ὃ ἐπιφερομένης πείσας τε ὕποπτος γί- 

ΝΜ ο" 

γνεται καὶ μὴ τυχὼν μετὰ ἀξυνεσίας καὶ ἄδικος. ἥ τε πόλις 
5 ». “- 5 ΄“ ἴω ᾿ Ἂς μ ΄“ “ 

οὐκ ὠφελεῖται ἐν τῷ τοιῷδε: φόβῳ γὰρ ἀποστερεῖται τῶν 
“- 3 ων - “ Ι 

ξυμβούλων. καὶ πλεῖστ᾽ ἂν ὀρθοῖτο ἀδυνάτους λέγειν 

ἔχουσα τοὺς τοιούτους τῶν πολιτῶν: ἐλάχιστα γὰρ ἂν 
“- [ Ι Ν Ν Ν Ν Ρ Ν ᾿-: Ν 

πεισθεῖεν ἁμαρτάνειν. χρὴ δὲ τὸν μὲν ἀγαθὸν πολίτην μὴ 
“ “- Ν “ ΄ ») κα, Ν ΨΥ ἊἋ 

ἐκφοβοῦντα τοὺς ἀντεροῦντας, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἴσου φαίνεσθαι 
ΝΜ ,ὔ Ν Ν , ΄ “- - 3' 
ἄμεινον λέγοντα, τὴν δὲ σώφρονα πόλιν τῷ τε πλεῖστα εὖ 

,] Ν , ᾽ Ἂ Ν εα ΜΕ “ ΄“- 

βουλεύοντι μὴ προστιθέναι τιμὴν, ἀλλὰ μηδ ἐλασσοῦν τῆς 
Ν᾿ ας δ “ 

ὑπαρχούσης, καὶ τὸν μὴ τυχόντα γνώμης οὐχ ὅπως ζημιοῦν 
2 ἃς Φι 9 4 “ Ἂς “ “ ο, ων 

ἀλλὰ μηδ᾽ ἀτιμάζειν. οὕτω γὰρ ὅ τε κατορθῶν ἥκιστα ἂν 
ἐπὶ Ια Ἀν: ζώ ἀξ “ θ Ν 7 Ν Χ 
ἐπὶ τῷ ἔτι μειζόνων ἀξιοῦσθαι παρὰ γνώμην τι καὶ πρὸς 

’ 7 ΄ς 7 “ “ 

χάριν λέγοι, ὅ τε μὴ ἐπιτυχὼν ὀρέγοιτο τῷ αὐτῷ χαριζό- 

μενός τι καὶ αὐτὸς προσάγεσθαι τὸ πλῆθος. 
0) ς “ 3 7 “ Ν ᾿ Υ Ν ν ἡμεῖς τἀναντία δρῶμεν, καὶ προσέτι ἢν τις καὶ 

ς ΄ , ἔ “4 ὑποπτεύηται κέρδους μὲν ἕνεκα τὰ βέλτιστα δὲ ὅμως λέγειν, 
᾿Α “- 7 “ “ τς φθονήσαντες τῆς οὐ βεβαίου δοκήσεως τῶν κερδῶν τὴν 

2 δὲαΜ: τε οςοίι. 9 διαφέρει 5.Πο]. : διαφέροι ςοαά. 12 προ- 
κατηγοροῦντες Ο 18 ἀντίδειξιν [ἃ Ν 26 ὸ ΑΒΕΕΝ 
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2 φανερὰν ὠφελίαν τῆς πόλεως ἀφαιρούμεθα. καθέστηκε δὲ 

[61] 

τἀγαθὰ ἀπὸ τοῦ εὐθέος λεγόμενα μηδὲν ἀνυποπτότερα εἷναι 
΄. ΄“ “ ἴων ς Ψ. ν᾿): Ν " ’ 

τῶν κακῶν, ὥστε δεῖν ὁμοίως τόν τε τὰ δεινότατα βουλό- 

μενον πεῖσαι ἀπάτῃ προσάγεσθαι τὸ πλῆθος καὶ τὸν τὰ 
Λ ἀμείνω λέγοντα ψευσάμενον πιστὸν γενέσθαι. μόνην τε 

" “ ΄“- ΄ 

πόλιν διὰ τὰς περινοίας εὖ ποιῆσαι ἐκ τοῦ προφανοῦς μὴ 
»: ᾽;» 5 ΄ «ς Ν Ἂς “ 3 Ν 

ἐξαπατήσαντα ἀδύνατον: ὃ γὰρ διδοὺς φανερῶς τι ἀγαθὸν 
»} ΄, 2 “ 7 ε Ν Ν Ἂ, Ν ἀνθυποπτεύεται ἀφανῶς πῃ πλέον ἕξειν. χρὴ δὲ πρὸς τὰ 

7 ΄“ ΄“ ΄ ΄σ΄'οὸ 

μέγιστα καὶ ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦν τι ἡμᾶς περαιτέρω προνο- 
“ ΄ ἘΠ ἐὰν “- 9... 3 ΚΑ ψ " 

οὔντας λέγειν ὑμῶν τῶν δι ὀλίγου σκοπούντων, ἄλλως τε 

καὶ ὑπεύθυνον τὴν παραίνεσιν ἔχοντας πρὸς ἀνεύθυνον τὴν 
ΙΝ 

ὑμετέραν ἀκρόασιν. εἰ γὰρ ὅ τε πείσας καὶ ὃ ἐπισπόμενος 
ς ᾽ὔ ) Ψ Ν τὸ ’ὔ “ Ν ὁμοίως ἐβλάπτοντο, σωφρονέστερον ἂν ἐκρίνετε' νῦν δὲ 

δ 2 Ν “ ᾽7 δ “ ' Ἂς “ 
πρὸς ὀργὴν ἥντινα τύχητε ἐστιν ὅτε σφαλέντες τὴν τοῦ 

“-“ 7ὔ Ἢ “ 

πείσαντος μίαν γνώμην ζημιοῦτε καὶ οὐ τὰς ὑμετέρας αὐτῶν, 
3 ᾿ 3 Ψ, 

εἰ πολλαὶ οὖσαι ξυνεξήμαρτον. 
3 “- ΄“ 

“᾿Εγὼ δὲ παρῆλθον οὔτε ἀντερῶν περὶ Μυτιληναίων οὔτε 
7 ΄“- “- 

κατηγορήσων. οὐ γὰρ περὶ τῆς ἐκείνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ 
ω Υ̓ ν᾿ “ Ἂ Ν Ν “ ς Ε 2 Ζ 

ἄγων, εἰ σωφρονοῦμεν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἡμετέρας εὐβουλίας. 
4 Ν 2 » , 5 “ 2 ΄ὔ 5 Ἂς “ ἣν τε γὰρ ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας αὐτούς, οὐ διὰ τοῦτο 

Ν «5 ᾿ 7 5 Ν ᾽: " Δ. Υ καὶ ἀποκτεῖναι κελεύσω, εἰ μὴ ξυμφέρον, ἤν τε καὶ ἔχοντάς 
ων “ Ἂς τι ξυγγνώμης ἸΤεῖεν, εἰ τῇ πόλει μὴ ἀγαθὸν φαίνοιτο. 
“ - - δ 

νομίζω δὲ περὶ τοῦ μέλλοντος ἡμᾶς μᾶλλον βουλεύεσθαι ἢ 
“ ’ Ν ΄“ ὰἁ , , 2 ᾽ὔ ,Σ τοῦ παρόντος. καὶ τοῦτο ὃ μάλιστα Κλέων ἰσχυρίζεται, ἐς 

τὸ λοιπὸν ξυμφέρον ἔσεσθαι πρὸς τὸ ἧσσον ἀφίστασθαι 
ἢ Ἔ κα ΔΑΝ θάνατον ζημίαν προθεῖσι, καὶ αὐτὸς περὶ τοῦ ἐς τὸ μέλλον 

΄“- 4 Χ 

καλῶς ἔχοντος ἀντισχυριζόμενος τἀναντία γιγνώσκω. καὶ 
“ ΄Ν “ “ “ Ν 7 οὐκ ἀξιῶ ὑμᾶς τῷ εὐπρεπεῖ τοῦ ἐκείνου λόγου τὸ χρήσιμον 

΄“ ΄ι “Ὁ “ ς ’ 

τοῦ ἐμοῦ ἀπώσασθαι. δικαιότερος γὰρ ὧν αὐτοῦ ὁ λόγος 
ἈΝ Ν “ ς )ὔ ᾽ Ν ἘΣ ΄ὔ ὩΣ πρὸς τὴν νῦν ὑμετέραν ὀργὴν ἐς Μυτιληναίους τάχ ἂν 

ἝἜ ῇ ς “ ἣς 3 ς Ἂ 3 ’ὔ “ “ 

ἐπισπάσαιτο" ἡμεῖς δὲ οὐ δικαζόμεθα πρὸς αὐτούς, ὥστε τῶν 

38. βουλόμενον ( : βουλευόμενον ςεἰξ. [6] 9 ἀξιοῦντι (ΟΕ ἃ 
14 ἥντιν᾽ ἂν ϑίαῃ}] 21 ἔχοντας ἰπάδιι : ἔχοντες Πςο66. 22 εἶεν] 
ἐὰν Τἰπάδα : ἰοτγί, ἐᾶν οἰκεῖν βου θεπάπιπι ς4ᾧςα 
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ἘΣ ΤΟΡΙΩΝ Ὁ 

ΓΟ ι ἢ . “-“ “ 

δικαίων δεῖν, ἀλλὰ βουλευόμεθα περὶ αὐτῶν, ὅπως χρησίμως 

ἕξουσιν. 
Δ" “- “ 7 ’, “Ἔν οὖν ταῖς πόλεσι πολλῶν -θανάτου-ζημίαι-πρόκεινται, 

Ν 3 Υ “ 3 » Δ ’ ς ’ “ 
καὶ οὐκ ἴσων τῷδε, ἀλλ᾽ ἐλασσόνων ἁμαρτημάτων" ὅμως 

Ν ΄“- 5 ,7ὔ Ἄ ’ ΤᾺ Ν 3 ᾽ 

5 δὲ τῇ ἐλπίδι ἐπαιρόμενοι κινδυνεύουσι, καὶ οὐδείς πω 

καταγνοὺς ἑαυτοῦ μὴ περιέσεσθαι τῷ ἐπιβουλεύματι ἦλθεν γ μὴ περ ἊἝ ματι ἢ 
Ἅ ᾿ ’ ’ 3 “ ς “ ΄“" 7 

ἐς τὸ δεινόν. πόλις τε ἀφισταμένη τίς πω ἥσσω τῇ δοκήσει 
" Ν Ν δὴ ᾿Ὶ 7, δ» ,ὕ 2 
ἔχουσα τὴν παρασκευὴν ἢ οἰκείαν ἢ ἄλλων ξυμμαχίᾳ τούτῳ 
5 ᾿ 4 ὰ Ἂ: “ [ Ν ἰδί Ν ὃ ’ὔ ἐπεχείρησεν; πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ 

το ἁμαρτάνειν, καὶ οὐκ ἔστι νόμος ὅστις ἀπείρξει τούτου, ἐπεὶ 
“- “- “-“ ͵ 

διεξεληλύθασί γε διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οἱ ἄνθρωποι προστι- 
δἣν “- Ν “ 

θέντες, εἴ πως ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν κακούργων. καὶ 
“- ἴ 

εἰκὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων ἀδικημάτων μαλακωτέρας 

κεῖσθαι αὐτάς, παραβαινομένων δὲ τῷ χρόνῳ ἐς τὸν θάνατον 
« Αὐ Δι. 0 Λ ἊΝ “ “ 7 δ 2 

15 αἱ πολλαὶ ἀνήκουσιν" καὶ τοῦτο ὅμως παραβαίνεται. ἢ τοίνυν 
7 δ 

δεινότερόν τι τούτου δέος εὑρετέον ἐστὶν ἢ τόδε γε οὐδὲν 
»] 7ὔ 5 “ἰ ὡ- ᾽7ὔ͵ »: “ Ν ’ 7 

ἐπίσχει, ἀλλ΄ ἡ μὲν πενία ἀνάγκῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, 
2 δ ΄, 

ἡ δ᾽ ἐξουσία ὕβρει τὴν πλεονεξίαν καὶ φρονήματι, αἱ δ᾽ 

ἄλλαι ξυντυχίαι ὀργῇ τῶν ἀνθρώπων ὡς ἑκάστη τις κατ χίαι ὀργῇ ρ η : 
, 3 , οἷ Ἂν 

20 ἔχεται ὑπ᾽ ἀνηκέστου τινὸς κρείσσονος ἐξάγουσιν ἐς τοὺς 
᾽’ὔ “ 5 Ν Ν δ νον “"ῸῸὋ ᾽7ὔ ς νι ς «ς ’ὔ κινδύνους. ἢ τε ἐλπὶς καὶ ὁ ἔρως ἐπὶ παντί, ὁ μὲν ἡγού- 

2 7 Ν μενος, ἡ δ᾽ ἐφεπομένη, καὶ ὁ μὲν τὴν ἐπιβουλὴν ἐκῴρον - 
2 « ἃς Ν 3 ΜΔ.) “ ’, «ς “- - 

τίζων, ἡ δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τύχης ὑποτιθεῖσα, πλεῖστα 

βλάπτουσι, καὶ ὄντα ἀφανῆ κρείσσω ἐστὶ τῶν ὁρωμένων 

25 δεινῶν. καὶ ἡ τύχη ἐπ᾽ αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλλεται 
5 ΑἸ) 7 2 ’ Ἂν Ν “ , Ν "5 

ἐς τὸ ἐπαίρειν" ἀδοκήτως γὰρ ἐστινεὗτε παρισταμένη καὶ ἐκ 

τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον" 
-- ἷΝ ,ὔ “ δ : 
τὰς πόλεις, ὅσῳ περὶ τῶν μεγίστων τε, ἐλευθερίας ἢ ἄλλων. 
᾿ ΄ὰ Ν ΄ς [ 5 7ὔ ». ᾿ ᾿ 

ἀρχῆς, καὶ μετὰ πάντων ἕκαστος ἀλογίστως ἐπὶ πλέον τι 
ΩΝ ’ὔ ΄ “ 

80 αὑτὸν ἐδόξασεν. ἁπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς εὐηθείας, 

3 ζημία πρόκειται Α ΒΕΕΜ γρ. α 8 τοῦτο ΑΒΕΕΜ  γρ. α 
11 προτιθέντες ΚταΡΕΓ 16 τόδε ( : τό ςείι. [6] 19 ὀργὴν 
5.48] ἑκάστῃ ΤΌΚΟΥ 22 ἐπιβουλὴν Μ ΊΠοπι. Μαρ. : ἐπι- 
βολὴν οεἰξ. ϑ.Πο]. 28 τεῦς: οἵη. (είί. 380 αὑτὸν νΕ] αὐτὸν 
νυ ]ρο ; αὐτῶν οοαα, 

ἯΠ 4.4 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

[τ » “ 5 ὔ » ς ’ ἐν 
ὅστις οἴεται τῆς ἀνθρωπείας φύσεως ὁρμωμένης προθύμως τι 

πρᾶξαι ἀποτροπήν τινα ἔχειν ἢ νόμων ἰσχύι ἢ ἄλλῳ τῳ δεινῷ ρ ροπή χειν ἢ νόμων ἰσχύι ἢ ἄλλῳ τῳ δεινῷ. 
“Οὔκουν χρὴ οὔτε τοῦ θανάτου τῇ ζημίᾳ ὡς ἐ ΐῳ χρὴ ἢ ὠγμίᾳ ὡς ἐχεγγύς 

΄ὔ “ Ψ ϑ, , 

πιστεύσαντας χεῖρον βουλεύσασθαι οὔτε ἀνέλπιστον κατα- 

στῆσαι τοῖς ἀποστᾶσιν ὡς οὐκ ἔσται μεταγνῶναι καὶ ὅτι ἐν 
Ν ς 4 “ “ Ν Ψ 

βραχυτάτῳ τὴν ἁμαρτίαν καταλῦσαι. σκέψασθε γὰρ ὅτι 
τι 7, " Ν᾿ 5 - , ᾿ Ν , 
νῦν μέν, ἤν τις καὶ ἀποστᾶσα πόλις γνῷ μὴ περιεσομένη, 
5 δὴ 5 " δΝ “ ΡΝ Ν ῇ 3 

ἔλθοι ἃν ἐς ξύμβασιν δυνατὴ οὖσα ἔτι τὴν δαπάνην ἀπο- 
“ Ν “ .“ 

δοῦναι καὶ τὸ λοιπὸν ὑποτελεῖν' ἐκείνως δὲ τίνα οἴεσθε ἥντινα 
3 " Ν δ “ , Χο ΤῸΝ οὐκ ἄμεινον μὲν ἢ νῦν παρασκευάσεσθαι, πολιορκίᾳ δὲ παρα- 

τενεῖσθαι ἐς τοὔσχατον, εἰ τὸ αὐτὸ δύναται σχολῇ καὶ ταχὺ 

ξυμβῆναι; ἡμῖν τε πῶς οὐ βλάβη δαπανᾶν καθημένοις διὰ 
Ν ΝΝ , “ 

τὸ ἀξύμβατον καί, ἢν ἕλωμεν, πόλιν ἐφθαρμένην παραλαβεῖν 

καὶ τῆς προσόδου τὸ λοιπὸν ἀπ᾽ αὐτῆς στέρεσθαι; ἰσχύομεν 

δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους τῷδε. ὥστε οὐ δικαστὰς ὄντας δεῖ 
- - “ “-“ δ 

ἡμᾶς μᾶλλον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἀκριβεῖς βλάπτεσθαι ἢ 

ὁρᾶν ὅπως ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον μετρίως κολάζοντες ταῖς 
ε “ “- 

πόλεσιν ἕξομεν ἐς χρημάτων λόγον ἰσχυούσαις χρῆσθαι, καὶ 
ἊΝ Ν Ν 5 Ν [ον ’ “ ’ 9 “ 

τὴν φυλακὴν μὴ ἀπὸ τῶν νόμων τῆς δεινότητος ἀξιοῦν 
“ 3 3. 69 ἊΝ “ ᾿ “ δὴ 7 ΤῸ “ ποιεῖσθαι, ἀλλ’ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελείας. οὗ νῦν 

τοὐναντίον δρῶντες, ἦν τινα ἐλεύθερον καὶ βίᾳ ἀρχόμενον ρῶντες, ἤ ρ ι ἀρχόμ 
ῇ ΄'' 

εἰκότως πρὸς αὐτονομίαν ἀποστάντα χειρωσώμεθα, χαλεπῶς 

οἰόμεθα χρῆναι τιμωρεῖσθαι ἢ δὲ τοὺς ἐλευθέρους οὐκ μεῦα χρη ρ ν᾿, ρ τ 
Ἄ ῇ, ’ ᾿ Ἂς Ν 5 “ ΄. 

ἀφισταμένους σφόδρα κολάζειν, ἀλλὰ πρὶν ἀποστῆναι σφόδρα 
[ Ν ΙΑ “ ψ 5 ον 

φυλάσσειν καὶ προκαταλαμβάνειν ὅπως μηδ ἐς ἐπίνοιαν 
3, δ 3 ΙΝ Ἂς 

τούτου ἴωσι, κρατήσαντάς τε ὅτι ἐπ᾽ ἐλάχιστον τὴν αἰτίαν 
ΠῚ ’ 
ἐπιφέρειν. 

“ “ μ Ι “Ὑμεῖς δὲ σκέψασθε ὅσον ἃν καὶ τοῦτο ἁμαρτάνοιτε 
“ “ ΄ Ἷ 

Κλέωνι πειθόμενοι. νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν ὃ δῆμος ἐν πάσαις 
- , » 5 ,ἷ ον πὶ 2 ΄ὔ -» 

ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστί, καὶ ἢ οὐ ξυναφίσταται τοῖς 
5 Ψ » ϑις “ ι “ 5 ᾿ ,ὔ] 

ὀλίγοις ἢ, ἐὰν βιασθῇ, ὑπάρχει τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος 

Φ . 

1ο παρασκευάσεσθαι τεος. : παρασκευάσασθαι οοαά. δὲ Κεῖδῖε : 
τε ςοὐά, 11 εἰ σα: ἢ ταί, 21 τἀναντία ΑΒΕ 

Ι1οΟ 
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ΓΣΤΟΡΙΩΝ. Τ' 

“ 7] ’, Ἄ, [οὶ ,ὕ 

εὐθύς, καὶ τῆς ἀντικαθισταμένης πόλεως τὸ πλῆθος ξύμμαχον 

ἔχοντες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσθες εἰ δὲ διαφθερεῖτε τὸν 
“ Δ “ Ι 

δῆμον τὸν Μυτιληναίων, ὃς οὔτε μετέσχε τῆς ἀποστάσεως, 
πὰ 7 Φ 5 “ 6 Ν. 7 οἵ ’ὔ χω 

ἐπειδὴ τε ὅπλων ἐκράτησεν, ἑκὼν παρέδωκε τὴν πόλιν, πρῶ- 

5 τὸν μὲν ἀδικήσετε τοὺς εὐεργέτας κτείνοντες, ἔπειτα κατα- 
, - “- “ 5 , Ω , ’ στήσετε τοῖς δυνατοῖς τῶν ἀνθρώπων ὃ βούλονται μάλιστα" 

5 Ϊ; Ν Ν ’ὔ Ν ΄“- 5.διἡλὰ ν᾿ ε, 

ἀφιστάντες γὰρ τὰς πόλεις τὸν δῆμον εὐθὺς ξύμμαχον ἕξουσι, 

προδειξάντων ὑμῶν τὴν αὐτὴν ζημίαν τοῖς τε ἀδικοῦσιν 
ε ᾽ὔ “Ὁ ἣς “-“ 7 “ Υ ι ᾿Ὶ ὅς. 3ἅὔ," Ἂς 

ὁμοίως κεῖσθαι καὶ τοῖς μή. δεῖ δέ, καὶ εἰ ἠδίκησαν, μὴ 
΄-“ οι ε ΄“ Ε ἧς 

το προσποιεῖσθαι, ὅπως ὃ μόνον ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν ἐστι μὴ 
“ “ “- “ 

πολέμιον γένηται. καὶ τοῦτο πολλῷ ξυμφορώτερον ἡγοῦμαι 
τ Ν ᾿ “ μ “ «ς ᾿ ΠΝ ΚΣ ΕῚ “ “δ. 

ἐς τὴν κάθεξιν τῆς ἀρχῆς, ἑκόντας ἡμᾶς ἀδικηθῆναι ἢ 

δικαίως οὺς μὴ δεῖ διαφθεῖραι: καὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ 
7ὔ . ᾽ὔ “ 74 δὶ ΟΥ̓ ᾿Σ νοι δίκαιον καὶ ξύμφορον τῆς τιμωρίας οὐχ εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ 

δ 15 δυνατὸν ὃν ἅμα γίγνεσθαι. 
Γ᾿. “ Ας Ἷ 9 ’ὔ “ οὐ ἊΝ 7 » Ὑμεῖς δὲ γνόντες ἀμείνω τάδε εἶναι καὶ μῆτε οἴκτῳ 

πλέον νείμαντες μήτ᾽ ἐπιεικείᾳ, οἷς οὐδὲ ἐγὼ ἐῶ προσάγεσθαι, 
βίων ἃ ἅτ ας Ν “ , 7 , 7 
ἀπ᾿ αὐτῶν δὲ τῶν παραινουμένων πείθεσθέ μοι Μυτιληναίων 

ἃ Ας ς »" ἝἭ « 4 ΄“. “ 5 

οὺς μὲν Πάχης ἀπέπεμψεν -- ὡς - ἀδικοῦντας κρίναι καθ 
ς Ξ Ν 3 ἃν 3... 3 “ ἤ Ν Υ Ν 29 ἡσυχίαν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐᾶν οἰκεῖν. τάδε γὰρ ἔς τε τὸ 

μέλλον ἀγαθὰ καὶ τοῖς πολεμίοις ἤδη φοβερά: ὅστις γὰρ εὖ 
᾿ δ 

βουλεύεται πρὸς τοὺς ἐναντίους κρείσσων ἐστὶν ἢ μετ᾽ 

ἔργων ἰσχύος ἀνοίᾳ ἐπιών." 

Τοιαῦτα δὲ ὁ Διόδοτος εἶπεν. ῥηθεισῶν δὲ τῶν γνωμῶν 
ἣν “ 3 

258 τούτων μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας οἱ ᾿Αθηναῖοι ἦλθον 

μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως τῆς δόξης καὶ ἐγένοντο ἐν τῇ χειροτονίᾳ 
4 4 5 ἤ Ν «ς “ ’ Ν 5. ΧᾺ 

ἀγχώμαλοι, ἐκράτησε δὲ ἢ τοῦ Διοδότου. καὶ τριήρη εὐθὺς 
ΝΥ , δ “ 

ἄλλην ἀπέστελλον κατὰ σπουδήν, ὅπως μὴ φθασάσης τῆς 
, “ ἵ ἈΝ ’, - ΟΡ. - 7 προτέρας εὕρωσι διεφθαρμένην τὴν πόλιν" προεῖχε δὲ ἡμέρᾳ 

80 καὶ νυκτὶ μάλιστα. παρασκευασάντων δὲ τῶν Μυτιληναίων 

3 τὸν τῶ ΑΒΕΕΝ 14 ταὐτῷ Κτύρεγ 18 πείθεσθε (᾽ : 
πείθεσθαι ςείί. 24 Ῥγῖι5 δὲ] μὲν ΕἾ ἃ Μ 56βΠο!. 25 ἀλλή- 
λας [α΄ Μ; ἀλλήλους «εἰ. 26 ὁμοίως Βτεαάονν 29 προτέραΞ5] 
2γίογενε Ψ 4116: δευτέρας σοαά. 
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[Ὁ] 

΄ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

, ἐὔν ἰν 3 Αἰ ογ Ν ᾿ ε , πρέσβεων τῇ νηὶ οἷνον καὶ ἄλφιτα καὶ μεγάλα υποσχομεέε- 
“- }] ,ά Ἄ.- ΟἩἹἙ Ν “ “ 7 .᾽, 

νῶν, εἰ φθάσειαν, ἐγένετο σπουδὴ τοῦ πλοῦ τοιαύτη ὥστε 
͵ ’ ! 

ἡσθιόν τε ἅμα ἐλαύνοντες οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἄλφιτα πεφυρα- 
[ Ν « Ἂς [τά ς “ ἃς , ε Ἂς " μένα, καὶ οἱ μὲν ὕπνον ἡροῦντο κατὰ μέρος, οἱ δὲ ἤλαυνον. 

Ν ΄ ἮΝ , 53 ἝΝ τὰ , ἈΝ “᾿ ὺς 
κατὰ τύχην δὲ πνεύματος οὐδενὸς ἐναντιωθέντος καὶ τῆς μὲν 

᾽ ἈΝ 2 φν , Ὅν ἐς ΩΣ 5 ’ 

προτέρας νεὼς οὐ σπουδῇ πλεούσης ἐπὶ πρᾶγμα ἀλλόκοτον, 
Ψ'. Ψ, ῇ, ε “ ταύτης δὲ τοιούτῳ τρόπῳ ἐπειγομένης, ἣ μὲν ἔφθασε τοσοῦ- 

, τον ὅσον Πάχητα ἀνεγνωκέναι τὸ ψήφισμα καὶ μέλλειν 
4 ἴω 

δράσειν τὰ δεδογμένα, ἣ δ᾽ ὑστέρα αὐτῆς ἐπικατάγεται καὶ 

διεκώλυσε μὴ διαφθεῖραι. παρὰ τοσοῦτον μὲν ἣ Μυτιλήνη 
τ 5 ἃ ἦλθε κινδύνου. τοὺς δ᾽ ἄλλους ἄνδρας οὺς ὁ Πάχης ἀπέ- 

ε Ρ] ἥ "» “ τ Ιβ ᾿ 
πεμψεν ὡς αἰτιωτάτους ὄντας τῆς ἀποστάσεως Κλέωνος 

7 - Δ γνώμῃ διέφθειραν οἱ ᾿Αθηναῖοι (ἦσαν δὲ ὀλίγῳ πλείους 

χιλίων), καὶ Μυτιληναίων τείχη καθεῖλον καὶ ναῦς παρέλα- 
ζ 

βον. ὕστερον δὲ φόρον μὲν οὐκ ἔταξαν Λεσβίοις, κλήρους 
7 “ “ Ἂς “ 

δὲ ποιήσαντες τῆς γῆς πλὴν τῆς Μηθυμναίων τρισχιλίους 
4 ἊΝ “ “- «ς Ν 3 “ ᾿ Ν Ν Ν “4 

τριακοσίους μὲν τοῖς θεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, ἐπὶ δὲ τοὺς ἄλλους 
“ 5 “ ᾽ Ν ’ 3 Υ - 

σφῶν αὐτῶν κληρούχους τοὺς λαχόντας ἀπέπεμψαν" οἷς 
τ , ΄ ᾿ “ Ψ ἘΔ, “5 “- 
ἀργύριον Λέσβιοι ταξάμενοι τοῦ κλήρου ἑκάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ 

- Ι Ν “Ὁ 7 δύο μνᾶς φέρειν αὐτοὶ εἰργάζοντο τὴν γῆν. παρέλαβον δὲ 

καὶ τὰ ἐν τῇ ἠπείρῳ πολίσματα οἱ ᾿Αθηναῖοι ὅσων Μυτιλη- 
ι ι 

“ Ψ Ἂν «ς “ “ 3 Ἕ Ν Ν 

ναῖοι ἐκράτουν, καὶ ὑπήκουον ὕστερον ᾿Αθηναίων. τὰ μὲν 
Ν ΄ “ ΤΌΝ κατὰ Λέσβον οὕτως ἐγένετο. 

“ “ ! “ 

Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ θέρει μετὰ τὴν Λέσβου ἅλωσιν ᾿Αθηναῖοι 
, τι ΝἬΉΉΤ Ν 2 ἥ σ΄ ν 

Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατηγοῦντος ἐστράτευσαν ἐπὶ Μι- 
, “- ὰ - Ἶ “- “ 

νῴαν τὴν νῆσον, ἣ κεῖται πρὸ Μεγάρων: ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ 
΄ “ ΄᾽ 7 πύργον ἐνοικοδομήσαντες οἱ Μεγαρῆς φρουρίῳ. ἐβούλετο 

“ , 

δὲ Νικίας τὴν φυλακὴν αὐτόθεν δι’ ἐλάσσονος τοῖς ᾿Αθη- 

ναίοις καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βουδόρου καὶ τῆς Σαλαμῖνος εἶναι, 
᾿ ,ὔ “ ἊΝ [ο Υ ᾿ 4 

τούς τε Πελοποννησίους, ὅπως μὴ ποιῶνται ἔκπλους αὐτόθεν 
Ὁ Ἂ Ἂν , Ν λανθάνοντες τριήρων τε, οἷον καὶ τὸ πρὶν γενόμενον, καὶ 

ἴω “ “ “ ᾿ Ἂς 3 “ 

λῃστῶν ἐκπομπαῖς, τοῖς τε Μεγαρεῦσιν ἅμα μηδὲν ἐσπλεῖν. 

8 πεφυρμένα (Ἑ 30 τοὺς] πρὸς ΗΠ ὕππεῖκεβ 
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τ 
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ἘΣΓΘΡΙΟΝ Τα ΕΓ. 

ἑλὼν οὖν ἀπὸ τῆς Νισαίας πρῶτον δύο πύργω προύχοντε 3 
“ ᾿ Ν Ν Ν 5 Ν Ν “- 

μηχαναῖς ἐκ θαλάσσης καὶ τὸν ἔσπλουν ἐς τὸ μεταξὺ τῆς 
Ἃ Υ θ ς ει ΄, ζᾧ κ᾿ ΝΡ 29 “ 2 7 Θ ΠΝ 

νήσου ἐλευθερώσας ἀπετείχι(ε καὶ τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου, ἡ κατὰ 

ἐφ διὰ τενάγους ἐπιβοήθεια ἦν τῇ νήσῳ οὐ πολὺ δι γέφυραν διὰ γους ῆ ἣν τῇ νῆὴσᾳ ε- 
ὔ “ 3 7ὔ « Ἂς “ ἊἍ 3 ς ,ὔ 

5 χούσῃ τῆς ἠπείρου. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειργάσαντο ἐν ἡμέραις 4 
λί “ ὃ) ῳςΣ. “ 7 ω “ ᾿Ὶ λ' Ν Ν 

ο ιγαις, υστέρον η Και εν ΤΉ ΨΉσῳᾳ τειχος εγκατα ΨΠῸΨ Και 

Ν »" ͵ “ ΄“- 

φρουρὰν ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ. 
«ε Ν Ν Ν 3 Ἂν ΄ “ ἙῈ ΄ 4 ς Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ θέρους τούτου καὶ οἱ 52 

΄“ 7 ΄- ἴω 

Πλαταιῆς οὐκέτι ἔχοντες σῖτον οὐδὲ δυνάμενοι πολιορκεῖσθαι 

το ξυνέβησαν τοῖς Πελοποννησίοις τοιῷδε τρόπῳ. προσέβαλλον 2 
3 “ “ [Δ « Ν 5 “ Ἕ 9 Α Ν. Ν 

αὐτῶν τῷ τείχει, οἱ δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀμύνεσθαι. γνοὺς δὲ 
Φ ᾿ς Υ ἊΣ ἊΨ , 2 “ ᾽ὔ Ἂς 5 

ὃ Λακεδαιμόνιος ἄρχων τὴν ἀσθένειαν αὐτῶν βίᾳ μὲν οὐκ 
Ξ Ἁ «ς “ 2 ᾿ Ν μεν ᾿] “ 5 “ 

ἐβούλετο ἑλεῖν (εἰρημένον γὰρ ἣν αὐτῷ ἐκ Λακεδαίμονος, 
“ ᾿] Ν 7. ’ ΜΝ 2 Ἃ Ν 

ὅπως, εἰ σπονδαὶ γίγνοιντό ποτε πρὸς ᾿Αθηναίους καὶ ξυγχω- 
- “ ,7 Ζ μ" ς ἢ τ ,ἷ ἣν 

5 ροῖεν ὅσα πολέμῳ χωρία ἔχουσαν ἑκάτεροι ἀποδίδοσθαι, μὴ 
“ει ἢ Υ « ’ ε 3) ΤΑ ΕΣ ἀνάδοτος εἴη ἣ Πλάταια ὡς αὐτῶν ἑκόντων προσχωρησάντων), 

“- ’ 

προσπέμπει δὲ αὐτοῖς κήρυκα λέγοντα, εἰ βούλονται παρα- 

δοῦναι τὴν πόλιν ἑκόντες τοῖς Λακεδαιμονίοις καὶ δικασταῖς 
5 , ΄ ἥς ϑ.οο , ἐν Ν Ψ᾽ 
ἐκείνοις χρήσασθαι, τούς τε ἀδίκους κολάζειν, παρὰ δίκην 

Ν 5 ’ “ ἂν «ς “ “᾿" ς ’ 3 Ἂς 

γο δὲ οὐδένα. τοσαῦτα μὲν ὁ κῆρυξ εἶπεν: οἱ δέ (ἦσαν γὰρ 
Κ 5 “- »} δ , Ν. ’ δ Ἂς 
ἤδη ἐν τῷ ἀσθενεστάτῳ) παρέδοσαν τὴν πόλιν. καὶ τοὺς 

“ " ς ἦς εἰ Ἂν 5 “ 
Πλαταιᾶς ἔτρεφον οἱ Πελοποννήσιοι ἡμέρας τινάς, ἐν ὅσῳ 

« 3 “ ,ὔ Ν , ΕᾺ ᾿ ἊΨ 

οἱ ἐκ τῆς Λακεδαίμονος δικασταὶ πέντε ἄνδρες ἀφίκοντο. 
» ’ὔ ἧς 4, “ ᾽ὔ Ἂς 5 7. [ἡ » 7 

ἐλθόντων δὲ αὐτῶν κατηγορία μὲν οὐδεμία προυτέθη, ἠρώτων 
᾿ 3 εν Ἂ Ι ΄σι » Υ 

25 δὲ αὐτοὺς ἐπικαλεσάμενοι τοσοῦτον μόνον, εἴ τι Λακεδαιμο- 
᾽ὔ Ν Ν Ϊ, “ “ 7 “" ΄- ΟῚ ’ὔ 

νίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐν τῷ πολέμῳ τῷ καθεστῶτι ἀγαθόν 
3 [τι] εἰργασμένοι εἰσίν. οἱ δ᾽ ἔλεγοι' αἰτησάμενοι μακρότερα 

“ 7 “ “ 5 Ν 

εἰπεῖν καὶ προτάξαντες σφῶν αὐτῶν ᾿Αστύμαχόν τε τὸν 
3 ’ ΞΖ » Ασωπολάου καὶ Λάκωνα τὸν Αἰειμνήστου πρόξενον ὄντα 

! 20 Λακεδαιμονίων" καὶ ἐπελθόντες ἔλεγον τοιάδε. 

1 ἀπὸ τῆς Νισαίας 566]. (Ἰα556 5 ἐξειργάσατοα Μ το προσ- 
έβαλον ΑΒΕΕΜ τὸ τε] γε. τδοῦ; κολάζειν] 5:- 
21|εἰμερὲ. .. ϑδιερηρέμγοβ  α1}1α : κολάσειν ΚτύῶρΡΕεΓ 27 τι δξεοϊ. 
ΒΟἢπις 
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Ἀν “ Ὰ “Τὴν μὲν παράδοσιν τῆς πόλεως, ὦ Λακεδαιμόνιοι, 
““ 

πιστεύσαντες ὑμῖν ἐποιησάμεθα, οὐ τοιάνδε δίκην οἰόμενοι 
Ἕ 7 , ῇ Υ̓ ἈΝ " - 3 
ὑφέξειν, νομιμωτέραν δέ τινα ἔσεσθαι, καὶ ἐν δικασταῖς οὐκ 
δ Ξ δ “ ἂν ἄλλοις δεξάμενοι, ὥσπερ καὶ ἐσμέν, γενέσθαι [ἢ ὑμῖν], 

Ἄνα “ 3. κῶς ζ “ 

ἡγούμενοι τὸ ἴσον μάλιστ᾽ ἂν φέρεσθαι. νῦν δὲ φοβούμεθα 
“ ! Ἂ “-“ 

μὴ ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρτήκαμεν: τόν τε γὰρ ἀγῶνα περὶ 

τῶν δεινοτάτων εἷναι εἰκότως ὑποπτεύομεν καὶ ὑμᾶς μὴ οὐ 

κοινοὶ ἀποβῆτε, τεκμαιρόμενοι προκατηγορίας τε ἡμῶν οὐ 

προγεγενημένης ἢ χρὴ ἀντειπεῖν (ἀλλ᾽ αὐτοὶ λόγον ἠτησάμεθα) τρογέγενημενης ἢ ΧΡΉ ἡλῶ το κι} σους 

τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὄν, ᾧ τὰ μὲν ἀληθῆ ἀποκρίνασθαι ρώτημα βραχὺ ὄν, ᾧ τὰ μὲν ἀληθῆ ἀποκρ 
Ρ] 7 ,, Ν Ν ἘΝ τ ΝΣ Υ ᾿ς 
ἐναντία γίγνεται, τὰ δὲ ψευδῆ ἔλεγχον ἔχει. πανταχόθεν 

3, ΄- ἵν “-“ 

δὲ ἄποροι καθεστῶτες ἀναγκαζόμεθα καὶ ἀσφαλέστερον δοκεῖ 
κν 9 ὕ “4 Ν Ἂς ες Ν ΞΕ ΄ ’ 

εἶναι εἰπόντας τι κινδυνεύειν" καὶ γὰρ ὃ μὴ ῥηθεὶς λόγος 
“-“ ΩΣ ν 5. ἿΝΟ Ἔ 5 5 ᾿ς 

τοῖς ὧδ ἐχουσιν αἰτίαν ἂν παράσχοι ὡς, εἰ ἐλέχθη, σωτή- 
δ 3 “- ὦ δι ν Ν “- ᾿ Ν 

ριος ἂν ἦν. χαλεπῶς δὲ ἔχει ἡμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ 
ε , 3 “ Ν ἃς »»» 5 ’ Ρ] ᾿ 
ἢ πειθώ. ἀγνῶτες μὲν γὰρ ὄντες ἀλλήλων ἐπεσενεγκάμενοι 

4 Ὁ , 3 3 , 3,χονι “ ΄ς Ν 5 ’ 

μαρτύρια ὧν ἄπειροι ἦτε ὠφελούμεθ᾽ ἄν: νῦν δὲ πρὸς εἰδότας 
᾿ ᾽ Ν , 5 Ν Ἂ ᾽ « ΄“- 

πάντα λελέξεται, καὶ δέδιμεν οὐχὶ μὴ προκαταγνόντες ἡμῶν 
ε 3 [οὶ , 5 Φ τὰς ἀρετὰς ἥσσους εἶναι τῶν ὑμετέρων ἔγκλημα αὐτὸ ποιῆτε, 

΄ ἀλλὰ μὴ ἄλλοις χάριν φέροντες ἐπὶ διεγνωσμένην κρίσιν 

καθιστώμεθα. παρεχόμενοι δὲ ὅμως ἃ ἔχομεν δίκαια πρός 
- ᾿ 

τε τὰ Θηβαίων διάφορα καὶ ἐς ὑμᾶς καὶ τοὺς ἄλλους “Ελλη- 

νας, τῶν εὖ δεδραμένων ὑπόμνησιν ποιησόμεθα καὶ πείθειν 

πειρασόμεθα. 
᾿ “Φαμὲν γὰρ πρὸς τὸ ἐρώτημα τὸ βραχύ, εἴ τι Λακεδαι- 
“ 7 ἴων Ν 

μονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐν τῷ πολέμῳ τῷδε ἀγαθὸν 

πεποιήκαμεν, εἰ μὲν ὡς πολεμίους ἐρωτᾶτε, οὐκ ἀδικεῖσθαι 
- 3» Ν , 

ὑμᾶς μὴ εὖ παθόντας, φίλους δὲ νομίζοντας αὐτοὺς ἁμαρτά- 
- ἴω 2 “". 

νειν μᾶλλον τοὺς ἡμῖν ἐπιστρατεύσαντας. τὰ δ᾽ ἐν τῇ 
Ρ Ε ς Ν Ἂ δ, “- - Ν , Ν ἊΣ }] 

εἰρήνῃ καὶ πρὸς τὸν Μῆδον ἀγαθοὶ γεγενήμεθα, τὴν μὲν οὐ 
᾽ “ ’ “ Ν ’ ᾽ 5 »: λύσαντες νῦν πρότεροι, τῷ δὲ ξυνεπιθέμενοι τότε ἐς ἐλευ- 

4 ἂν Κτῦρεγ: ἐν οοδά. ἢ ὑμῖν ποη Ἰερὶὶ 5. ΠΟ]. 18 λέξεται (α 1 
23 δεδραμένων τεος, : δεδρασμένων σοαά. 29 ἐπιστρατεύοντας Μ' 
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ΙΣΤΟΡΙΩΝ Γ) 
»“ , “-“ Ν ᾿] “ 

θερίαν τῆς “Ἑλλάδος μόνοι Βοιωτῶν. καὶ γὰρ ἠπειρῶταί τε 
» κι " δ. δ... 5 ,ὔ ῇ “ 5 “ ὄντες ἐναυμαχήσαμεν ἐπ᾽ ᾿Αρτεμισίῳ, μάχῃ τε τῇ ἐν τῇ 

ἡμετέρᾳ γῇ γενομένῃ παρεγενόμεθα ὑμῖν τε καὶ Παυσανίᾳ: 
7 Ν φῦ 5 “- Ν ’, ΦΎΡΑ Ρ] ΄ εἴ τέ τι ἄλλο κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐγένετο ἐπικίνδυνον 

-; Ν ’ὔ Ἅ:Ἅ Ν᾿ 6. τὸς 
τοῖς Ἕλλησι, πάντων παρὰ δύναμιν μετέσχομεν. καὶ ὑμῖν, 
3 , ᾿ 5.7 “ Ν 7 ΄ ,ὔ 
ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἰδίᾳ, ὅτεπερ δὴ μέγιστος φόβος περιέστη 

Ν Ν Ν Ν “ 5 2 ᾿ «ς ͵ 
τὴν Σπάρτην μετὰ τὸν σεισμὸν τῶν ἐς Ιθώμην Εἱλώτων 

Ἀ 7 “ τ ἡκῷ 7] 

ἀποστάντων, τὸ τρίτον μέρος ἡμῶν αὐτῶν ἐξεπέμψαμεν ἐς 
Ὄ Ν “ ἐπικουρίαν: ὧν οὐκ εἰκὸς ἀμνημονεῖν. 

« Ν Ν Ὃ Ν Ν ,ὔ ““ ᾿ Ἕ 3 Καὶ τὰ μὲν παλαιὰ καὶ μέγιστα τοιοῦτοι ἠξιώσαμεν εἶναι, 
Ἑ ΝΟ ’ “ ς - ἊΝ Υ : ΄ 

πολέμιοι δὲ ἐγενόμεθα ὕστερον. ὑμεῖς δὲ αἴτιοι: δεομένων 
Ἃς Ρ, Ὡ “ « Ὁ . ’ ς ΄“- Ρ] 7 

γὰρ ξυμμαχίας ὅτε Θηβαῖοι ἡμᾶς ἐβιάσαντο, ὑμεῖς ἀπεώσασθε 
Ν Ν 2 ,ὔ 2 ΄ “ « - δ » 

καὶ πρὸς ᾿Αθηναίους ἐκελεύετε τραπέσθαι ὡς ἐγγὺς ὄντας, 

ὑμῶν δὲ μακρὰν ἀποικούντων. ἐν μέντοι τῷ πολέμῳ οὐδὲν μ μακρὰν ἀποικού . ἐν μέντοι τᾷ έμῳ οὐ 
4 7 ς Ν ς ἴω Μ ψ᾿ ’ ΝΜ Ἂ 4 5 ἐκπρεπέστερον ὑπὸ ἡμῶν οὔτε ἐπάθετε οὔτε ἐμελλήσατε. εἰ 

΄“" ’, ΄- Ἷ, 

δ᾽ ἀποστῆναι ᾿Αθηναίων οὐκ ἠθελήσαμεν ὑμῶν κελευσάντων, 
3 - “ Ν ἃς 5 “ ἊΝ; 7 ᾿ξ 5 ΡῚ Χ οὐκ ἠδικοῦμεν: καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἐβοήθουν ἡμῖν ἐναντία 

δ ΝΝ “- “ “ 

Θηβαίοις ὅτε ὑμεῖς ἀπωκνεῖτε, καὶ προδοῦναι αὐτοὺς οὐκέτι 
3 ζΖ " Ν ὰ μὰ Α͂ Ν φιῖν Ζ 

ἣν καλόν, ἄλλως τε καὶ οὺς εὖ παθών τις καὶ αὐτὸς δεόμενος 
[ Ν ᾽7ὔ Ἑ 4 Ν 

προσηγάγετο ξυμμάχους καὶ πολιτείας μετέλαβεν, ἰέναι δὲ 
Ἅ : ἢ »Ἥἴ . ὙΞΘΟΣ 3 ’ὔ ὰ ὍΡΟΣ ἃ Ι͂ 

ἐς τὰ παραγγελλόμενα εἶκὸοὸς ἣν προθύμως. ἃ δὲ ἑκάτεροι 
3 ἴα “ Ἑ . ε « ’ Ἱ Ν Ν ἐξηγεῖσθε τοῖς ξυμμάχοις, οὐχ οἱ ἑπόμενοι αἴτιοι εἴ τι μὴ 

καλῶς ἐδρᾶτο, ἀλλ᾽ οἱ ἄγοντες ἐπὶ τὰ μὴ ὀρθῶς ἔχοντα. 
“- ΝΥ -“ 

“Θηβαῖοι δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἡμᾶς ἠδίκησαν, τὸ δὲ 

τελευταῖον αὐτοὶ ξύνιστε, δι’ ὅπερ καὶ τάδε πάσχομεν. πόλιν 
Ν δὰ ς ’ ῇ “ 

γὰρ αὐτοὺς τὴν ἡμετέραν καταλαμβάνοντας ἐν σπονδαῖς καὶ 
, “- - 

προσέτι ἱερομηνίᾳ ὀρθῶς τε ἐτιμωρησάμεθα κατὰ τὸν πᾶσι 
ἧς “ Ν. Ζ ων 

νόμον καθεστῶτα, τὸν ἐπιόντα πολέμιον ὅσιον εἶναι ἀμύ- 
- μὸν 

νεσθαι, καὶ νῦν οὐκ ἂν εἰκότως δι᾿ αὐτοὺς βλαπτοίμεθα. εἰ 

γὰρ τῷ αὐτίκα χρησίμῳ ὑμῶν τε καὶ ἐκείνων πολεμίῳ τὸ 
᾿ς “ ΄“ “- “ 

δίκαιον λήψεσθε, τοῦ μὲν ὀρθοῦ φανεῖσθε οὐκ ἀληθεῖς κριταὶ 

12 γὰρ) δὲ ΔΒΕ 23 ἐδρᾶτο Δη. ΒΕΚΙ. : ἐδρᾶτε ςοάά. 25 ὅπερ 
Ῥορρο : ἅπερ ςοἄά. 2] τεο ΑΒΕΕΝ 80 τε θη. ὁ [ἃ] 

ἃ 
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Ν Γρ ΔΑ 4 ὄντες, τὸ δὲ ξυμφέρον μᾶλλον θεραπεύοντες. καίτοι εἰ νῦν 
“ 5 “ “ - 

ὑμῖν ὠφέλιμοι δοκοῦσιν εἶναι, πολὺ καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι 
Ἴ Ὁ ε 53 ““ Ἕλληνες μᾶλλον τότε ὅτε ἐν μείζονι κινδύνῳ ἦτε. νῦν μὲν 

Ἂς ιν ς “-“ 5 4 9.4.5 5 , Ν [ον “ γὰρ ἑτέροις ὑμεῖς ἐπέρχεσθε δεινοί, ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ καιρῷ, 

ὅτε πᾶσι δουλείαν ἐπέφερεν ὁ βάρβαρος, οἵδε μετ᾽ αὐτοῦ 5 
5. ἦσαν. καὶ δίκαιον ἡμῶν τῆς νῦν ἁμαρτίας, εἰ ἄρα ἡμάρτηταί 

Ἂ “ ἃς ’ ᾿- ἈΝ ᾿ Ν ᾿ ᾿ 

τι, ἀντιθεῖναι τὴν τότε προθυμίαν" καὶ μείζω τε πρὸς ἐλάσσω 
ἐφ Ψ Ἂν; 5 ἍΝ “Ὁ [ἢ 3 [ΟῚ « 7 Ἂς εὑρήσετε καὶ ἐν καιροῖς οἷς σπάνιον ἦν τῶν Ἑλλήνων τινὰ 

ἀρετὴν τῇ Ξέρξου δυνάμει ἀντιτάξασθαι, ἐπηνοῦντό τε μᾶλλον 
οἱ μὴ τὰ ξύμφορα πρὸς τὴν ἔφοδον αὑτοῖς ἀσφαλείᾳ πράσ- τὸ 
σοντες, ἐθέλοντες δὲ τολμᾶν μετὰ κινδύνων τὰ βέλτιστα. 

6 ὧν ἡμεῖς γενόμενοι καὶ τιμηθέντες ἐς τὰ πρῶτα νῦν ἐπὶ τοῖς 

αὐτοῖς δέδιμεν μὴ διαφθαρῶμεν, ᾿Αθηναίους ἑλόμενοι δικαίως 
΄-“ “δ ὮΝ ΄, ͵ὕ Ἂς ἅ. τὰς Ἂς κ᾿ 

μᾶλλον ἢ ὑμᾶς κερδαλέως. καίτοι χρὴ ταὐτὰ "ἃ 

αὐτῶν ὁμοίως φαίνεσθαι γιγνώσκοντας, καὶ τὸ ξυμφέβον μὴ τ 
" » δ “- Ἷ - ς - “ “Δ ἄλλο τι νομίσαι ἢ τῶν ξυμμάχων τοῖς ἀγαθοῖς ὅταν αἰεὶ 

βέβαιον τὴν χάριν τῆς ἀρετῆς ἔχωσι καὶ τὸ παραυτίκα που, 
Ἐψα σα, 5 , ΄“- 

ὑμῖν ὠφέλιμον καθιστῆται. 

57] “Προσκέψασθέ τε ὅτι νῦν μὲν παράδειγμα τοῖς πολλοῖς 
“ « "4 “, 

τῶν “Ἑλλήνων ἀνδραγαθίας νομίζεσθε' εἰ δὲ περὶ ἡμῶν 20 
γ Ν, Ν , ’ Ψ Ἂς 3 “ “ ὃ ᾿ς ᾽ὔὕ γνώσεσθε μὴ τὰ εἰκότα (οὐ γὰρ ἀφανῆ κρινεῖτε᾽ τὴν δίκην 

τήνδε, ἐπαινούμενοι δὲ περὶ οὐδ᾽ ἡμῶν μεμπτῶν), ὁρᾶτε ὅπως 
Ἂ 3 5 , 5 “ 5 “ 4 5 Ν 5 , μὴ οὐκ ἀποδέξωνται ἀνδρῶν ἀγαθῶν πέρι αὐτοὺς ἀμείνους 

ὄντας ἀπρεπές τι ἐπιγνῶναι, οὐδὲ πρὸς ἱεροῖς τοῖς κοινοῖς 
“΄“, ς Ν ε ΄-“ “ 5" “δες “ « Ἷ ᾿ “ ᾿ 

σκῦλα ἀπὸ ἡμῶν τῶν εὐεργετῶν τῆς Ἑλλάδος ἀνατεθῆναι. 25 

2 δεινὸν δὲ δόξει εἶναι Πλάταιαν Λακεδαιμονίους πορθῆσαι, 
Ἂ Ν Ν , 5 Ψ Α, ,ὔ Ν Ψ καὶ τοὺς μὲν πατέρας ἀναγράψαι ἐς τὸν τρίποδα τὸν ἐν 

Δελφοῖς δι’ ἀρετὴν τὴν πόλίν, ὑμᾶς δὲ καὶ ἐκ παντὸς τοῦ 

3 Ῥλληνικοῦ πανοικεσίᾳ διὰ Θηβαίους ἐξαλεῖψαι. ἐς τοῦτο 
- ,' , 

γὰρ δὴ ξυμφορᾶς προκεχωρήκαμεν, οἵτινες Μήδων τε κρα- 30 
4 5 » Ν “ 2 δ᾿ ἕως - ΝΥ 4 

τησάντων ἀπωλλύμεθα καὶ νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν φιλτάτοις 

ἡ τις : οπ. δεῖ. 1ο αὑτοῖς Μ : αὐτοῖς «εἴ. 17 ἔχουσι 
ἨεΙ πη πῃ 19 προσσκέψασθε Μεῖπεκε 43 ἀποδέξονται ΕΧ ΠΟΥ. ς 
29 πανοικησί ΑΒΟ ΕΝ 21 ἀπωλλύμεθα ἔ : ἀπολλύμεθα οοαα. 
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ἸΣΥΟΡΙΩ͂Ν  Τ 

“ Ἂν 

Θηβαίων ἡσσώμεθα καὶ δύο ἀγῶνας τοὺς μεγίστους ὑπέ- 
7 ΄' 

στημεν, τότε μέν, τὴν πόλιν εἰ μὴ παρέδομεν, λιμῷ διαφθα- 
“ ΄“- Ν , , ϑ θ Ν Ἃ 0 5 

ρῆναι, νῦν δὲ θανάτου δίκῃ κρίνεσθαι. καὶ περιεώσμεθα ἐκ 
“ Ἂς ͵ 

πάντων Π,αλαταιῆς οἱ παρὰ δύναμιν πρόθυμοι ἐς τοὺς “Ἑλληνας 

ἐρῆμοι καὶ ἀτιμώρητοι': καὶ οὔτε τῶν τότε ξυμμάχων ὠφελεῖ 
“-“ 3 7 

οὐδείς, ὑμεῖς τε, ὦ Λακεδαιμόνιοι, ἣ μόνη ἐλπίς, δέδιμεν μὴ 
5 ἢ 53 

οὐ βέβαιοι ἦτε. 
ζα, ᾿ “- κ“ 

“ Καίτοι ἀξιοῦμέν γε καὶ θεῶν ἕνεκα τῶν ξυμμαχικῶν ποτὲ 
, Ν “ 3 “ “- Ὁ Ν “ θῃ 

γενομένων καὶ τῆς ἀρετῆς τῆς ἐς τοὺς Ελληνας καμφθῆναι 
4815. Ν “ » ς ἈΝ 7 »: 7] Ἃ ὑμᾶς καὶ μεταγνῶναι εἴ τι ὑπὸ Θηβαίων ἐπείσθητε, τὴν τε 

“-“ ἃ “ 2 

δωρεὰν ἀνταπαιτῆσαι αὐτοὺς μὴ κτείνειν οὺὃς μὴ ὑμῖν πρέπει, 

σώφρονά τε ἀντὶ αἰσχρᾶς κομίσασθαι χάριν, καὶ μὴ ἡδονὴν 
Φ : “ Ν 

δόντας ἄλλοις κακίαν αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν: βραχὺ γὰρ τὸ τὰ 

ἡμέτερα σώματα διαφθεῖραι, ἐπίπονον δὲ τὴν δύσκλειαν 
.- “ 5 7] »} 5 Ε τ Ν « “ 5 ’, αὐτοῦ ἀφανίσαι. οὐκ ἐχθρδὺς γὰρ ἡμᾶς εἰκότως τιμωρή- 

5 3 ΒΩ ΨΥ “ 7 [4 Ν 

σεσθε, ἀλλ᾽ εὔνους, κατ΄ ἀνάγκην πολεμήσαντας. ὧστε καὶ 

τῶν σωμάτων ἄδειαν ποιοῦντες ὅσια ἂν δικάζοιτε καὶ προνο- 
οὔντες ὅτι ἑκόντας τε ἐλάβετε καὶ χεῖρας προϊσχομένους (ὃ 

δὲ νόμος τοῖς Ἕλλησι μὴ κτείνειν τούτους), ἔτι δὲ καὶ 
5 , ᾽ ἊΝ ’ 5 “ Ν 5 

εὐεργέτας γεγενημένους διὰ παντός. ἀποβλέψατε γὰρ ἐς 
“ ον 6 , Ἂ ὰ ») ’ ΘΕᾺ, Ζ 

πατέρων τῶν ὑμετέρων θήκας, οὺς ἀποθανόντας ὑπὸ Μήδων 
Ἂν “ 2 -“ΞΛ͵ «ες ἿᾺ 5 “ -ς Υ ε καὶ ταφέντας ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐτιμῶμεν κατὰ ἔτος ἕκαστον 

δημοσίᾳ ἐσθήμασί τε καὶ τοῖς ἄλλοις νομίμοις, ὅσα τε ἡ γῆ 
« ΄- “ ὦ 

ἡμῶν ἀνεδίδου ὡραῖα, πάντων ἀπαρχὰς ἐπιφέροντες, εὖνοι 
Ν 5 ᾽ ͵ ᾽ὔ Ν ς ,΄ Ν , 

μὲν ἐκ φιλίας χώρας, ξύμμαχοι δὲ ὁμαίχμοις ποτὲ γενομέ- 

νοις. ὧν ὑμεῖς τοὐναντίον ἂν δράσαιτε μὴ ὀρθῶς γνόντες. 
’ , 7] Ἂς Ἂς Υ̓ 5 Ν ,. σκέψασθέ τε: Παυσανίας μὲν γὰρ ἔθαπτεν αὐτοὺς. νομίζων 

ἐν γῇ τε φιλίᾳ τιθέναι καὶ παρ᾽ ἀνδράσι τοιούτοις" ὑμεῖς δὲ γῇ Ι ρ ρ μ 
΄“ ΄- «ἃ ,7 

εἶ κτενεῖτε ἡμᾶς καὶ χώραν τὴν Πλαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε, 
Ὁ Χ ον ΄ὔ Ν Ν - 5247 “ 

τί ἄλλο ἢ ἐν πολεμίᾳ τε καὶ παρὰ τοῖς αὐθένταις πατέρας 
Ν , ΄“ ΄“ ΄' τοὺς ὑμετέρους καὶ ξυγγενεῖς ἀτίμους γερῶν ὧν νῦν ἴσχουσι 

Δ ο Ν Ν Ὗ “ Ρ.) Φ 3 ͵ « καταλείψετε; πρὸς δὲ καὶ γῆν ἐν ἡ ἠλευθερώθησαν οἱ 

3 δίκῃ οπι. Β [6] 15 τὰ (Ὁ : δὲ σοί. 

11. 5] 

58 



111. »8 

59 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

Ἕλληνες δουλώσετε, ἱερά τε θεῶν οἷς εὐξάμενοι Μήδων 

ἐκράτησαν ἐρημοῦτε καὶ θυσίας τὰς πατρίους τῶν ἑσσαμένων. 

καὶ κτισάντων ἀφαιρήσεσθε. ἴ(ν 
“Οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξης, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τάδε, οὔτε 

ὟΝ 
νΌῃλν 

3 Ν Ν “- ε ᾽ , Ἀν ΤᾺ ἊΝ , 
ἐς τὰ κοινὰ τῶν Ελλήνων νόμιμα καὶ ἐς τοὺς προγόνους δ 
« ͵ Μ ιν “ ἊΝ 53 , 5 ’ὔ ε »" 

ἁμαρτάνειν οὔτε ἡμᾶς τοὺς εὐεργέτας ἀλλοτρίας ἕνεκα ἐχθρὰς 

μὴ αὐτοὺς ἀδικηθέντας διαφθεῖραι, φείσασθαι δὲ καὶ ἐπι- 

κλασθῆναι' τῇ γνώμῃ οἴκτῳ σώφρονι λαβόντας, μὴ ὧν 
ι ι Ἵ ρ » μή 

’ ’ ’ “ »] 3 ᾿ΜΩΝ , “Ὁ 

“πεισόμεθα μόνον δεινότητα κατανοοῦντας, ἀλλ᾽ οἷοί τε ἂν 

39. ἃ ἣν Ῥ᾿ » 4 ς “ [ , Φ “ 

ποτ᾽ ἂν καὶ ἀναξίῳ ξυμπέσοι.: ἡμεῖς τε, ὡς πρέπον ἡμῖν 
καὶ ὡς ἡ χρεία προάγει, αἰτούμεθα ὑμᾶς, θεοὺς τοὺς ὅμο- 

7 Ν Ν “- «ς 7 5 ΄ “ 
βωμίους καὶ κοινοὺς τῶν Βλλήνων ἐπιβοώμενοι, πεῖσαι 

τάδε' προφερόμενοι ὅρκους οὗς οἱ πατέρες ὑμῶν ὦμοσαν μὴ 

κπν 
κνΝ 

Ι»ν ΜΝ τις 3 Υ » “ ὌΝ ὍΣ “, 
ὄντες πάθοιμεν καὶ ὡς ἀστάθμητον τὸ τῆς ξυμφορᾶς ὠτινί το 

“- Α “- ΄“ , 

ἀμνημονεῖν ἱκέται γιγνόμεθα ὑμῶν τῶν πατρῴων τάφων καὶ 15 
5 ᾽ὔ Ν ΄, Ἂν ν Ἔ,," δ ΓΑ 
ἐπικαλούμεθα τοὺς κεκμηκότας μὴ γενέσθαι ὑπὸ Θηβαίοις 

μηδὲ τοῖς ἐχθίστοις φίλτατοι ὄντες παραδοθῆναι. ἡμέρας 
2 ΄ 9 γ, ἊΣ Ν , 3 Ξ ΞΕ τε ἀναμιμνήσκομεν ἐκείνης ἡ τὰ λαμπρότατα μετ᾽ αὐτῶν 

“ ΄“» , ΄- 

πράξαντες νῦν ἐν τῇδε τὰ δεινότατα κινδυνεύομεν παθεῖν. 
Φ Ν 3 “΄, Ν , “ “ " 

ὅπερ δὲ ἀναγκαῖόν τε καὶ χαλεπώτατον τοῖς ὧδε ἐχοῦσι, 20 
Ψ - , Ν “ ͵7ὔ «ε Ψ; 5 Ἂ, 7 

λόγου τελευτᾶν, διότι καὶ τοῦ βίου ὁ κίνδυνος ἐγγὺς μετ 
3 “ ’ , π ς “ 3 ᾽ὔ Δ ἡ 

αὐτοῦ, παυόμενοι λέγομεν ἤδη ὅτι οὐ Θηβαίοις παρέδομεν 
᾿ ’ «ς ’, ἃς δ ΄ ’ “ ο Ξ 

τὴν πόλιν (εἱλόμεθα γὰρ ἂν πρό γε τούτου τῷ αἰσχίστῳ 
ϑᾷ ἢ “ “- ξ ας Ν ΄ ΄ 
ὀλέθρῳ λιμῷ τελευτῆσαι), ὑμῖν δὲ πιστεύσαντες προσήλθομεν 

Ἂ ᾿ 4 3 Ν ὥ 5 Ν ἥν». τὰς 7 Ν 

(καὶ δίκαιον, εἰ μὴ πείθομεν, ἐς τὰ αὐτὰ καταστήσαντας τὸν 25 
ῬἬ ᾿ 9“ « - ᾿] Ἂς  Ἅ ᾿ 5 "4 

ξυντυχόντα κίνδυνον ἐᾶσαι ἡμᾶς αὐτοὺς ἑλέσθαι), ἐπισκή- 
᾿ω.--.ὄ.ΨἍ 

πτομέν τε ἅμα μὴ Πλαταιῆς ὄντες οἱ προθυμότατοι περὶ 

τοὺς “Ελληνας γενόμενοι Θηβαίοις τοῖς ἡμῖν ἐχθίστοις ἐκ 

τῶν ὑμετέρων χειρῶν καὶ τῆς ὑμετέρας πίστεως ἱκέται ὄντες, 
μἢ 

9 κατανοοῦνταΞςςΣ : κατανοοῦντες ςοαά. [6] 14 προφερόμενοι : 
προσφερόμενοι ςεἴί. : Ροδὲ προφερόμενοι 844. θ᾽ 51.4}] τ6 κεκμηκότας 
ΟΕ Ν ΡοΪΙὰχ : κεκμηῶτας ςείί. εἰ (' 18 μετ᾽ αὐτῶν Ε΄ πὶ: μεθ᾽ αὑτῶν 
σαί. 25 καταστήσαντας ἴ ἷ πὶ: καταστήσαντες (ςετί. 27 οἱ οτη. 
ΑΒΕΕΝ 
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ἸΣΤΟΡΙΟΝ ΓΚ 

“3 ,ὔ “ “ ἃς “ « “ 

ὦ Λακεδαιμόνιοι, παραδοθῆναι, γενέσθαι δὲ σωτῆρας ἡμῶν 

καὶ μὴ τοὺς ἄλλους “ἕλληνας ἐλευθεροῦντας ἡμᾶς διολέσαι." 

Τοιαῦτα μὲν οἱ Πλαταιῆς εἶπον. οἱ δὲ Θηβαῖοι δείσαν- 
Ν Ἂς ’ Φιε σδν Ἂς « ’ ᾿4 Β ““ 

τες πρὸς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ οἱ Λακεδαιμόνιοί τι ἐνδῶσι, 

παρελθόντες ἔφασαν καὶ αὐτοὶ βούλεσθαι εἰπεῖν, ἐπειδὴ καὶ 

ἐκείνοις παρὰ γνώμην τὴν αὐτῶν μακρότερος λόγος ἐδόθη 
“-“ Ν ἣ 5 7 5 4 « . ΠῚ) Ά Μ 

τῆς πρὸς τὸ ἐρώτημα ἀποκρίσεως. ὡς ὃ ἐκέλευσαν, ἐλεγον 

τοιάδε. 
ς ᾿ς Ν ΄ Μ Ὁ 3 ἀ Σ Γ ΣΡ ΄- ἈΝ 5 Ἂν Τοὺς μὲν λόγους οὐκ ἂν ἠτησάμεθα εἴπεϊν, εἰ καὶ αὐτοὶ 

, “ βραχέως τὸ ἐρωτηθὲν ἀπεκρίναντο, καὶ μὴ ἐπὶ ἡμᾶς τραπό- 

μενοι κατηγορίαν ἐποιήσαντο καὶ περὶ αὑτῶν ἔξω τῶν προ- 

κειμένων καὶ ἅμα οὐδὲ ἠτιαμένων πολλὴν τὴν ἀπολογίαν καὶ μ μ ἤἠτιαμ ἣν τὴ γ 
" κω ᾿- μν 4 ΄ “ δὲ Ν Ἂς Ν Ἂ “- ἔπαινον ὧν οὐδεὶς ἐμέμψατο. νῦν δὲ πρὸς μὲν τὰ ἀντειπεῖν 

ΠΩ Β ὈΡΏΡ, 7 φ 7ὔ εὺς , ιν ΤῸΝ 
δεῖ, τῶν δὲ ἔλεγχον ποιήσασθαι, ἵνα μήτε ἣ ἡμετέρα αὐτοὺς 

αν τ1.. κακία ὠφελῇ μήτε ἡ τούτων δόξα, τὸ δ᾽ ἀληθὲς περὶ ἀμφο- 
ὃ» 4 τέρων ἀκούσαντες κρίνητε. 

“Ἡμεῖς δὲ αὐτοῖς διάφοροι ἐγενόμεθα πρῶτον ὅτι ἡμῶν 
κτισάντων Πλάταιαν ὕστερον τῆς ἄλλης Βοιωτίας καὶ ἄλλα 

᾿ 3 8.0 δῆς ἃ 7 5 ΄ τ , χωρία μετ᾽ αὐτῆς, ἃ ξυμμείκτους ἀνθρώπους ἐξελάσαντες 
χν Ν Γ᾽ ἔσχομεν, οὐκ ἠξίουν οὗτοι, ὥσπερ ἐτάχθη τὸ πρῶτον, ἣγε- 

μονεύεσθαι ὑφ᾽ ἡμῶν, ἔξω δὲ τῶν ἄλλων Βοιωτῶν παραβαί- 
ῇ νοντες τὰ πάτρια, ἐπειδὴ προσηναγκάζοντο, προσεχώρησαν 

πρὸς ᾿Αθηναίους καὶ μετ᾽ αὐτῶν πολλὰ ἡμᾶς ἔβλαπτον, ἀνθ᾽ 

ὧν καὶ ἀντέπασχον. 
9 κε Ν. - 

“᾿ Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὁ βάρβαρος ἦλθεν ἐπὶ τὴν “Ἑλλάδα, φασὶ 
μόνοι Βοιωτῶν οὐ μηδίσαι, καὶ τούτῳ μάλιστα αὐτοί τε 
2 , Ν ΑΕ γο “ ς “- Ν γ Ν ἀγάλλονται καὶ ἡμᾶς λοιδοροῦσιν. ἡμεῖς δὲ μηδίσαι μὲν 

5 Ν ΜΨΜ ’ ,“΄οιϑ᾽,3 7ὔ ΄“ “ νι Καὶ 4 

αὐτοὺς οὔ φαμεν διότι οὐδ᾽ ᾿Αθηναίους, τῇ μέντοι αὐτῇ ἰδέᾳ 

ὕστερον ἰόντων ᾿Αθηναίων ἐπὶ τοὺς “Ἕλληνας μόνους αὖ 

Βοιωτῶν ἀττικίσαι. καίτοι σκέψασθε ἐν οἵῳ εἴδει ἑκάτεροι 
«ε “ ΄“- “ 

ἡμῶν τοῦτο ἔπραξαν. ἡμῖν μὲν γὰρ ἡ πόλις τότε ἐτύγχανεν 

9 οὗτοι Ηπιιάς 11 αὑτῶν Ὁ Εἰ : αὐτῶν «εἰ, 12 ἠτιασμένων 
ΑΒΕ ΕΜ ϑ.βοι. 
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ΠῚ. 62 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

» 5 ,ὔ Ἂν ,ὔ ἌΚΩΝ ᾿Ν ᾿ οὔτε κατ᾽ ὀλιγαρχίαν ἰσόνομον πολιτεύουσα οὔτε κατὰ δημο- 
» 7, , “ 

κρατίαν. ὅπερ δέ ἐστι νόμοις μὲν καὶ τῷ σωφρονεστάτῳ 
, ἐ 

ἐναντιώτατον, ἐγγυτάτω δὲ τυράννου, δυναστεία ὀλίγων ἀν - 
“ “᾿ Ι [Ων 

4 δρῶν εἶχε τὰ πράγματα. καὶ οὗτοι ἰδίας δυνάμεις ἐλπίσαντες 

Ξ 

ΚΝ 

᾿" 

68 

2 

» 5 7 }] Ἂς “ , “ “ 
ἐτι μᾶλλον σχήσειν εἰ τὰ τοῦ Μήδου κρατήσειε, κατέχοντες 
5 Ψψ Ν “ 5 ῇ 3 , ἌΝ τς 7 "ἅ ἰσχύι τὸ πλῆθος ἐπηγάγοντο αὐτόν" καὶ ἣ ξύμπασα πόλις 

5 5 4 3, ο “ ψι". ΟΝ, “8 ἣν » ἤδον τ οὐκ αὐτοκράτωρ οὖσα ἑαυτῆς τοῦτ᾽ ἔπραξεν, οὐδ᾽ ἄξιον αὐτῇ 

ὀνειδίσαι ὧν μὴ μετὰ νόμων ἥμαρτεν. ἐπειδὴ γοῦν ὅ τε 

Μῆδος ἀπῆλθε καὶ τοὺς νόμους ἔλαβε, σκέψασθαι χρή, 

(Αθηναίων ὕστερον ἐπιόντων τήν τε ἄλλην “Ἑλλάδα καὶ τὴν 
7 ἴα ΄“- ἡμετέραν χώραν πειρωμένων ὑφ᾽ αὑτοῖς ποιεῖσθαι. καὶ κατὰ 

ΙΝ δ Ἄν εἶν, τὰς τὰ ἐΝ ᾿] ’ 3 
στάσιν ἤδη ἐχόντων αὐτῆς τὰ πολλά,)εὶ μαχόμενοι ἐν Κορω- 

΄ 

νείᾳ καὶ νικήσαντες αὐτοὺς ἠλευθερώσαμεν τὴν Βοιωτίαν καὶ 
Ἂς Υ̓ “ ’ὔ “ “ τοὺς ἄλλους νῦν προθύμως ξυνελευθεροῦμεν, ἵππους τε παρ- 

ἔχοντες καὶ παρασκευὴν ὅσην οὐκ ἄλλοι τῶν ξυμμάχων. 
{ ἂν Ν ἊΝ 9 Ἂ Ἂς “ 9 Ξ ε Καὶ τὰ μὲν ἐς τὸν μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπολογούμεθα" ὡς 

δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν τε ἠδικήκατε τοὺς “ἕλληνας καὶ ἀξιώτεροί 
5 “ ΄ὔ » 5 ᾽7ὔ 5 Ἷ 3. Δ. ἐστε πάσης ζημίας, πειρασόμεθα ἀποφαίνειν. ἐγένεσθε ἐπὶ 

ἢ ἡμετέρᾳ ίᾳ, ὡς φατέ, Αθηναίων ξύ ὶ πολῖται τῇ ἡμετέρᾳ τιμωρίᾳ, ὡς φατέ, Αθηναίων ξύμμαχοι καὶ π - 

οὐκοῦν χρῆν τὰ πρὸς ἡμᾶς μόνον ὑμᾶς ἐπάγεσθαι αὐτοὺς καὶ 
Ἂς , 3 3: δᾶ Υ̓ ς ς ΘΕ (οἱ ΡΜ μὴ ξυνεπιέναι μετ᾽ αὐτῶν ἄλλοις, ὑπάρχον γε ὑμῖν, εἴ τι 

Ν Ὰ 7 Φ {5.9 ᾽ “- ἴω 

καὶ ἄκοντες προσήγεσθε ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων, τῆς τῶν Λακεδαι- 
,ὔ “ δ 5.Ξ ΕΑ, “ ΄ Ψ, “4 ἃ μονίων τῶνδε ἤδη ἐπὶ τῷ Μήδῳ ξυμμαχίας γεγενημένης, ἣν 

2 Ν 4 , ε », 3 εἰν ς “- αὐτοὶ μάλιστα προβάλλεσθε' ἱκανὴ γε ἦν ἡμᾶς τε ὑμῶν 
9 ,) ᾿ Ν , Ἂ “ ΄ 7 ἀποτρέπειν, καί, τὸ μέγιστον, ἀδεῶς παρέχειν βουλεύεσθαι. 

5 ἕω 3 

ἀλλ᾽ ἑκόντες καὶ οὐ βιαζόμενοι ἔτι εἵλεσθε μᾶλλον τὰ ᾿Αθη- 
, Νὰ ἦ ε ᾿ Εν τ δ Ν : ,ὕ 5 

3 ναίων. και λέγετε ως αἰσχΧχρον ἢν προύόουναι τους ευεργετας 

σ“ 

πολὺ δέ γε αἴσχιον καὶ ἀδικώτερον τοὺς πάντας “Ελληνας 
“ “. μὴ Ἂν 

καταπροδοῦναι, οἷς ξυνωμόσατε, ἢ ᾿Αθηναίους μόνους, τοὺς 

. μὲν καταδουλουμένους τὴν “Ελλάδα, τοὺς δὲ ἐλευθεροῦντας. 
Ἄ 2 » 3 “- ᾿ς , 9 “ὃ ἠδὲ 5 ν΄ 

4 και Οὐκ ἰσὴν αὐυτοις Τὴν χάριν ΑΥ̓ΤΑΊΤΕΟΟΤΕ ουὸςξ αἰσχυνὴς 

20 ἐπάγεσθαι νυ]Ἱρὸ : ὑπάγεσθαι σοἀά. [6] 21 ὑπάρχον γε Ν' 
ὑπάρχοντες Ἐ : ὑπάρχον τε οεἴί. [6] 
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ἘΣ ΟΡΙΩΝ Ὁ 

5 , ε “ Ν ἃς μ ᾽ὔ 5 ᾽ὔ ε ἔξ 

ἀπηλλαγμένην" ὑμεῖς μὲν γὰρ ἀδικούμενοι αὐτούς, ὡς φατέ, 
5 ΄ “ ΄ς Ἂ “ ΝΥ Ν ’ 
ἐπηγάγεσθε, τοῖς δὲ ἀδικοῦσιν ἄλλους ξυνεργοὶ κατέστητε. 

΄, Ν ς ἦ, , Α δα ἰκ , ᾽ ᾿ κε 
καίτοι τὰς ὁμοίας χάριτας μὴ ἀντιδιδόναι αἰσχρὸν μᾶλλον 
δ Ἂς Ν Ἶ, Ν ΡῚ 9 2 ρι Ἅ Ν 
ἢ τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν ὀφειληθείσας, ἐς ἀδικίαν δὲ 

-“ 7 ΄“ «ς 

ἀποδιδομένας. δῆλόν τε ἐποιήσατε οὐδὲ τότε τῶν Ἑλλήνων 
ε Δ » , Α 5 5 “ Φφιθδιι Ψ “ ε “ 

ἕνεκα μόνοι οὐ μηδίσαντες, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ᾿Αθηναῖοι, ὑμεῖς 

δὲ τοῖς μὲν ταὐτὰ βουλόμενοι ποιεῖν, τοῖς δὲ τἀναντία. καὶ 
“- Ρ. “ 5 353 ἀρ ς, καὶ 3. τῇ 5 7, 5 Ἂ 

νῦν ἀξιοῦτε, ἀφ᾽ ὧν δι᾿ ἑτέρους ἐγένεσθε ἀγαθοί, ἀπὸ τούτων 

ὠφελεῖσθαι. ἀλλ᾽ οὐκ εἰκός: ὥσπερ δὲ ᾿Αθηναίους εἵλεσθε, 
Ἕ 7 Ν, ΑΣ , “᾿ ’ “ τούτοις ξυναγωνίζεσθε, καὶ μὴ προφέρετε τὴν τότε γενομένην 

΄'ἃ “ 7 ξυνωμοσίαν ὡς χρὴ ἀπ᾽ αὐτῆς νῦν σῴζεσθαι. ἀπελίπετε 
γὰρ αὐτὴν καὶ παραβάντες ξυγκατεδουλοῦσθε μᾶλλον Αἰγι- 

Ῥ Ἀν ΤΆΝ Ν - , Ἃ 7ὕ 
νήτας καὶ ἄλλους τινὰς τῶν ξυνομοσάντων ἢ διεκωλύετε, 

καὶ ταῦτα οὔτε ἄκοντες ἔχοντές τε τοὺς νόμους οὕσπερ μέχρι 

τοῦ δεῦρο καὶ οὐδενὸς ὑμᾶς βιασαμένου ὥσπερ ἡμᾶς. τὴν 

τελευταίαν τε πρὶν περιτειχίζεσθαι πρόκλησιν ἐς ἡσυχίαν 
«ς “ δ ᾿ ἡμῶν, ὥστε μηδετέροις ἀμύνειν, οὐκ ἐδέχεσθε. τίνες ἂν 

οὖν ὑμῶν δικαιότερον πᾶσι τοῖς “Ἕλλησι μισοῖντο, οἵτινες 
5 ». “ 5 ͵ὔ “ “ ᾽ὔ ,, ν ἃ “ 

ἐπὶ τῷ ἐκείνων κακῷ ἀνδραγαθίαν προύθεσθε; καὶ ἃ μέν 

ποτε χρηστοὶ ἐγένεσθε, ὡς φατέ, οὐ προσήκοντα νῦν ἐπεδεί- 
ξατε, ἃ δὲ ἡ φύσις αἰεὶ ἐβούλετο, ἐξηλέγχθη ἐς τὸ ἀληθές" 

ἢ Ν 3 7] Ὰ ες 5. 9 7 

μετὰ γὰρ ᾿Αθηναίων ἄδικον ὁδὸν ἰόντων ἐχωρήσατε. 
{ Ἂς Ν “5 5 Ν ε “ ’ Σ 74 Ν Ν Τὰ μὲν οὖν ἐς τὸν ἡμέτερόν τε ἀκούσιον μηδισμὸν καὶ 

Χ Ξ “ ὲ τὸν ὑμέτερον ἑκούσιον ἀττικισμὸν τοιαῦτα ἀποφαίνομεν" ἃ 

δὲ τελευταῖά φατε ἀδικηθῆναι (παρανόμως γὰρ ἐλθεῖν ἡμᾶς 
2 “ ΟὟ. Ζ ἊΣ ΓΝ ἊΝ ς ῇ , Ε ΄ ἐν σπονδαῖς καὶ ἱερομηνίᾳ ἐπὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν), οὐ νομί- 

5.3 59 ΄ « “- - ε “-“ 5 Ν Ν ὦμεν οὐδ᾽ ἐν τούτοις ὑμῶν μᾶλλον ἁμαρτεῖν. εἰ μὲν γὰρ 
«ς “ 5 Ν ’ὔ ΄ς ’ὔ 5 Δ ᾿ ’ὔ Ν, δ 

ἡμεῖς αὑτοὶ πρὸς τε τὴν πόλιν ἐλθόντες ἐμαχόμεθα καὶ τὴν 
΄“ ΄ Α ΄“ ΄-“ 

γῆν ἐδῃοῦμεν ὡς πολέμιοι, ἀδικοῦμεν" εἰ δὲ ἄνδρες ὑμῶν οἱ 
΄“ 7]  α “ 

πρῶτοι καὶ χρήμασι καὶ γένει, βουλόμενοι τῆς μὲν ἔξω ξυμ- 

μαχίας ὑμᾶς παῦσαι, ἐς δὲ τὰ κοινὰ τῶν πάντων Βοιωτῶν 

6 ἡμεῖς ΑΒΕΕΝ 1η ὑμῶν ΔῈ Μ' 18 οὖν ἢ. ΑΒΕΜ 
20 ἀπεδείξατε (Ἰαδθαῃ 246 ἱερομηνίᾳ τλᾶγρο ϑίθρῃδηὶ: ἱερομηνίαις οοαά. 
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Θ6 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

ΝΝ , , ἌΡ 5 Ν ε 
πάτρια καταστῆσαι, ἐπεκαλέσαντο ἑκόντες, τί ἀδικοῦμεν; οἱ 

, ΄“ ““ “ , 

γὰρ ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον τῶν ἑπομένων. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ 
5 “ «ε ε “ 2 Ἂν “ “ 

ἐκεῖνοι, ὡς ἡμεῖς κρίνομεν, οὔτε ἡμεῖς" πολῖται δὲ ὄντες 
[4 ς -“ ἐμᾺς Ψ ’, ἊΝ, Ὲ “ “ 

ὥσπερ ὑμεῖς καὶ πλείω παραβαλλόμενοι, τὸ ἑαυτῶν τεῖχος 
᾿Ν - 

ἀνοίξαντες καὶ ἐς τὴν αὐτῶν πόλιν φιλίως, οὐ πολεμίως 

κομίσαντες ἐβούλοντο τούς τε ὑμῶν χείρους μηκέτι μᾶλλον 
᾽ ͵ 

γενέσθαι τούς τε ἀμείνους τὰ ἄξια ἔχειν, σωφρονισταὶ ὄντες 
“ Ν “ ͵ “ 

τῆς γνώμης καὶ τῶν σωμάτων τὴν πόλιν οὐκ ἀλλοτριοῦντες 
, “ 

ἀλλ᾽ ἐς τὴν ξυγγένειαν οἰκειοῦντες, ἐχθροὺς οὐδενὶ καθι- 
, [τ ϑὲ ἰδ " 2 ΄ » ΝΎ Ρ στάντες, ἅπασι ὃ ὁμοίως ἐνσπόνδους. τεκμήριον δὲ ὡς οὐ 

᾽7ὔ 3) ! Μ Ν 5 “Α ΦΧ. ͵7ὔ πολεμίως ἐπράσσομεν" οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν οὐδένα, προεί- 
δ “ “ πομέν τε τὸν βουλόμενον κατὰ τὰ τῶν πάντων Βοιωτῶν 

Ιἐ ’ “-“ - πάτρια πολιτεύειν ἰέναι πρὸς ἡμᾶς. καὶ ὑμεῖς ἄσμενοι 
,ὔ “ 

χωρήσαντες καὶ ξύμβασιν ποιησάμενοι τὸ μὲν πρῶτον ἧσυ- 
ΙΝ, ὶ ͵7ὔὕ - χάζεε, ὕστερον δὲ κατανοήσαντες ἡμᾶς ὀλίγους ὄντας, εἰ 

Ἃ ἢ ὁ ᾿ “- “ 

ἄρα καὶ ἐδοκοῦμέν τι ἀνεπιεικέστερον πρᾶξαι οὐ μετὰ τοῦ 
΄ ς “ 5 ’ Ν ᾿Ν 5 “ Ω τ , 

πλήθους ὑμῶν ἐσελθόντες, τὰ μὲν ὁμοῖα οὐκ ἀνταπέδοτε 
ει Ψ' Υ̓ Φ ᾿ “ 5 “- 

ἡμῖν, μήτε νεωτερίσαι ἔργῳ λόγοις τε πείθειν ὥστε ἐξελθεῖν, 
» ΄ Ν Ν Ν ΄ ὺ Ἂν 2 Ν 3 ἐπιθέμενοι δὲ παρὰ τὴν ξύμβασιν, οὺς μὲν ἐν χερσὶν ἀπε- 

᾿ “ Ἄ 

κτείνατε, οὐχ ὁμοίως ἀλγοῦμεν (κατὰ νόμον γὰρ δή τινα 
ἃ “- “. 7] Ν ὰ 

ἔπασχον), οὺς δὲ χεῖρας προϊσχομένους καὶ ζωγρήσαντες 
ὑποσχόμενοί τε ἡμῖν ὕστερον μὴ κτενεῖν παρανόμως διεφθεί- 

ρατε, πῶς οὐ δεινὰ εἴργασθε; καὶ ταῦτα τρεῖς ἀδικίας ἐν 
9 ᾿ 7 “ δ 7ὔ Ν “ 5 ἴον 

ὀλίγῳ πράξαντες, τήν τε λυθεῖσαν ὁμολογίαν καὶ τῶν ἀνδρῶν 
“ “ Ν “-“ 

τὸν ὕστερον θάνατον καὶ τὴν περὶ αὐτῶν ἡμῖν μὴ κτενεῖν 
“ ΩΝ ΄“ ΄-“ ΄“' ἃς 

ψευσθεῖσαν ὑπόσχεσιν, ἢν τὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς ὑμῖν μὴ ἀδι- 
“ ἴω “ σι Ἂς κῶμεν, ὅμως φατὲ ἡμᾶς παρανομῆσαι καὶ αὐτοὶ ἀξιοῦτε μὴ 

“ ΝΥ τ Ψ ἀντιδοῦναι δίκην. οὔκ, ἤν γε οὗτοι τὰ ὀρθὰ γιγνώσκωσιν" 
“- ’ὔ 

πάντων δὲ αὐτῶν ἕνεκα κολασθήσεσθε. 
“ 3 Ἄ 

“Καὶ ταῦτα, ὦ Λακεδαιμόνιοι, τούτου ἕνεκα ἐπεξήλθομεν 

5 φιλίους, οὐ πολεμίους ϑ΄εΡ 12 τῶν Ὁ : οπι. σεαίξ, 17 ἡμῶν 
ΑΒΕΕΝ 18 πείθειν (Ιαπ5εη : πείσειν σοαά. 22 μὴ κτενεῖν 
ὕστερον Ἠτπάς 23 κἀνταῦθα ΝΑῦΡεΓ 25 κτενεῖν Ἠευννεσάβῃ: 
κτείνειν ςοα4. 26 ὑπόθεσιν ΑΒΕ 
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Ὁ ΟΡΙΩΝ Ὁ 

πος δύων ἈΦ “- [ ς “- Ν δῳ. ἡ ,ὔ ἭΕΕΥΣ 
καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ἵνα ὑμεῖς μὲν εἰδῆτε δικαίως αὐτῶν 

καταγνωσόμενοι, ἡμεῖς δὲ ἔτι ὁσιώτερον τετιμωρημένοι. καὶ 

μὴ παλαιὰς ἀρετάς, εἴ τις ἄρα καὶ ἐγένετο, ἀκούοντες ἐπι- 

κλασθῆτε, ἃς χρὴ τοῖς μὲν ἀδικουμένοις ἐπικούρους εἶναι, 
“ Ἂς 9. Α ΄- ᾽7ὔ ͵7ὔ Ὡ“ Ὁ - 

τοῖς δὲ αἰσχρόν τι δρῶσι διπλασίας ζημίας, ὅτι οὐκ ἐκ 

προσηκόντων ἁμαρτάνουσιν δὲ ὀλοφυρμῷ καὶ οἴκτῳ ὠφε ροση μαρ . μὴ ρμᾷ υ ὦφε-͵ 
λείσθων, πατέρων τε τάφους τῶν ὑμετέρων ἐπιβοώμενοι καὶ 

με ᾿ 4 5 ς Ν ᾿ν ε “ 5 74 “ 

τὴν σφετέραν ἐρημίαν. καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀνταποφαίνομεν πολλῷ 

δεινότερα παθοῦσαν τὴν ὑπὸ τούτων ἡλικίαν ἡμῶν διεφθαρ- 
, Ὁ Ξ ΩΝ μένην, ὧν πατέρες οἱ μὲν πρὸς ὑμᾶς τὴν Βοιωτίαν ἄγοντες 

[ “- ἀπέθανον ἐν Κορωνείᾳ, οἱ δὲ πρεσβῦται λελειμμένοι καὶ 
οἰκίαι ἐρῆμοι πολλῷ δικαιοτέραν ὑμῶν ἱκετείαν ποιοῦνται 

7 τούσδε τιμωρήσασθαι. οἴκτου τε ἀξιώτεροι τυγχάνειν οἱ 

ἀπρεπές τι πάσχοντες τῶν ἀνθρώπων, οἱ δὲ δικαίως, ὥσπερ 
σ“ Ν - ’ὔ 4 Ἂ Θ, Νν Ἂς “ 3 Ἃ 2 

οἵδε, τὰ ἐναντία ἐπίχαρτοι εἶναι. καὶ τὴν νῦν ἐρημίαν δι 

ἑαυτοὺς ἔχουσιν" τοὺς γὰρ ἀμείνους ξυμμάχους ἑκόντες ἀπεώ- 
σαντο. παρενόμησάν τε οὐ προπαθόντες ὑφ᾽ ἡμῶν, μίσει δὲ 

, μ 7ὕ ,, δ 2 3 , χ Ν ἦ 
πλέον ἢ δίκῃ κρίναντες καὶ .οὐκ ἀνταποδόντες νῦν τὴν ἴσην 

τιμωρίαν: ἔννομα γὰρ πείσονται καὶ οὐχὶ ἐκ μάχης χεῖρας 
“. Ι 

προϊσχόμενοι, ὥσπερ φασίν, ἀλλ᾽ ἀπὸ ξυμβάσεως ἐς δίκην 

σφᾶς αὐτοὺς παραδόντες. ἀμύνατε οὖν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, 
“- “ ἴω 7 καὶ τῷ τῶν Ἑλλήνων νόμῳ ὑπὸ τῶνδε παραβαθέντι, καὶ 

ἡμῖν ἄνομα παθοῦσιν ἀνταπόδοτε χάριν δικαίαν ὧν πρόθυμοι 
ΤΑ ᾿ “- ΄“- “- “ 

γεγενήμεθα, καὶ μὴ τοῖς τῶνδε λόγοις περιωσθῶμεν ἐν ὑμῖν, 
͵ Ν “οι ωὕ ]. Ψ ν᾿; Ν 5 “ 

ποιήσατε δὲ τοῖς “ Ελλησι παράδειγμα οὐ λόγων τοὺς ἀγῶνας 
Ἑ τ . ἈΝΤ, Ὁ ἿΣ “- Ν » - ε προθήσοντες ἀλλ᾽ ἔργων, ὧν ἀγαθῶν μὲν ὄντων βραχεῖα ἢ 

“ ' 7 

ἀπαγγελία ἀρκεῖ, ἁμαρτανομένων δὲ λόγοι ἔπεσι κοσμηθέντες 
Λ ΄, 2 3., ἢ Γι: ΄ Ψ “ 

προκαλύμματα γίγνονται. ἀλλ᾽ ἣν οἱ γεμόνες, ὥσπερ νῦν 

ὑμεῖς, κεφαλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμπαντας διαγνώμας 
7 Ὁ ’ 4... “ὧν Δ Ν , ἣΝ ποιήσησθε, ἧσσόν τις ἐπ᾽ ἀδίκοις ἔργοις λόγους καλοὺς 

(ητήσει.᾽ 

ΤΙ κατ᾽ οἰκίας Θί4Ε] Ιὃ μοϑβί οὐκ δϑε.. ἂν Ἰθφβνσεε ἀνταπϑθ- 
δώσοντες “οἰῶ |}] 29 μβ9ϑβί ξύμπαντας 4 εἰ. τὰς Εἶπ ἀε 
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ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ 

Τοιαῦτα δὲ οἱ Θηβαῖοι εἶπον. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι δι- 
Ν Ν “ 

κασταὶ νομίζοντες τὸ ἐπερώτημα σφίσιν ὀρθῶς ἕξειν, εἴ τι 
5 “ 7 ἘΞ: Ξ 3 5 “ 3 Ν ,ὔ Ψ, ’ 

ἐν τῷ πολέμῳ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀγαθὸν πεπόνθασι, διότι τόν τε 
͵ ’ 3 “- 

ἄλλον χρόνον ἠξίουν δῆθεν αὐτοὺς κατὰ τὰς παλαιὰς Παυ- 
Ν, ΄-“ 

σανίου μετὰ τὸν Μῆδον σπονδὰς ἡσυχάζειν καὶ ὅτε ὕστερον 
ἃ Ν “ “- ἃ πρὸ τοῦ περιτειχίζεσθαι προείχοντο αὐτοῖς, κοινοὺς εἶναι 

2 δ. “ ε 3 , ς “ “ 

κατ᾽ ἐκεῖνα, ὡς οὐκ ἐδέξαντο, ἡγούμενοι τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ 
7 Υ̓ Μ ἘΞΥΝ ὅθεν ον ἴω “ Ων 

βουλήσει ἔκσπονδοι ἤδη ὑπ᾽ αὐτῶν κακῶς πεπονθέναι, αὖθις 
᾿ εἰ ἴον τὸ αὐτὸ ἕνα ἕκαστον παραγαγόντες καὶ ἐρωτῶντες, εἴ τι 

" Ν ἣΝ ΙΝ, 5 Χ 5: [οὶ [4 Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἀγαθὸν ἐν τῷ πολέμῳ 
’ Ἂς “ ; 

δεδρακότες εἰσίν, ὁπότε μὴ φαῖεν, ἀπάγοντες ἀπέκτεινον 
ἐκ “ καὶ ἐξαίρετον ἐποιήσαντο οὐδένα. διέφθειραν δὲ Πλαταιῶν 

μὲν αὐτῶν οὐκ ἐλάσσους διακοσίων, ᾿Αθηναίων δὲ πέντε καὶ 
Μ ἃ ΄“. “» Ν 5 ’, ᾿ εἴκοσιν, οἱ ξυνεπολιορκοῦντο: γυναῖκας δὲ ἠνδραπόδισαν. 
Ν - “4 

τὴν δὲ πόλιν ἐνιαυτὸν μέν τινα [Θηβαῖοι] Μεγαρέων ἀν- 
ῇ Ἂς ἐμ 5 Ψ Ἂν Ν. Ἑ δράσι κατὰ στάσιν ἐκπεπτωκόσι καὶ ὅσοι τὰ σφέτερα φρο- 

νοῦντες ΠΠ]λαταιῶν περιῆσαν ἔδοσαν ἐνοικεῖν: ὕστερον δὲ 

καθελόντες αὐτὴν ἐς ἔδαφος πᾶσαν ἐκ τῶν θεμελίων φκοδό- 

μησαν πρὸς τῷ Ἡραίῳ καταγώγιον διακοσίων ποδῶν πανταχῇ, 
3... ὡἢὮἢ Υ ΜΕ Ύ, ὁ ἣν 2 “ Ν κύκλῳ οἰκήματα ἔχον κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, καὶ ὀροφαῖς καὶ 

“ “- ἴον 7] - Υ ᾿ ὲ 
θυρώμασι τοῖς τῶν Πλαταιῶν ἐχρήσαντο, καὶ τοῖς ἄλλοις ἃ 
3, » “ 7, " Ἂς Ν , ΄, 

ἣν ἐν τῷ τείχει ἔπιπλα, χαλκὸς καὶ σίδηρος, κλίνας κατα- 
π 5 Ψ σου Ὰ, Ἀ « ’ ’, σκευάσαντες ἀνέθεσαν τῇ Ηρᾳ, καὶ νεὼν ἑκατόμπεδον λίθινον 

3 ’ 3 σν Ν Ἂς “ ᾿ 9 ᾽ὔ 

φκοδόμησαν αὐτῇ. τὴν δὲ γῆν δημοσιώσαντες ἀπεμίσθωσαν 
μ Ἂ - ᾿, , ᾿ Ν 

ἐπὶ δέκα ἔτη, καὶ ἐνέμοντο Θηβαῖοι. σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ 
Ψ, δὶ [ο « ΄ δ“ 5 

ξύμπαν περὶ Πλαταιῶν οἱ Λακεδαιμόνιοι οὕτως ἀποτετραμ- 

μένοι ἐγένοντο Θηβαίων ἕνεκα, νομίζοντες ἐς τὸν πόλεμον 
3 Ἂν, Υ̓ ’ 3 » ων Ὰ, Ν Ν 

αὐτοὺς ἄρτι τότε καθιστάμενον ὠφελίμους εἶναι. καὶ τὰ μὲν 
“ Ἂς ΟΝ 

κατὰ Πλάταιαν ἔτει τρίτῳ καὶ ἐνενηκοστῷ ἐπειδὴ ᾿Αθηναίων 

ξύμμαχοι ἐγένοντο οὕτως ἐτελεύτησεν. 
“ “ ’ 

Αἱ δὲ τεσσαράκοντα νῆες τῶν Πελοποννησίων αἱ Λεσβίοις 

6 ἃ 5ε.]. ἩεΙ]τΔηη ἡ ἐκείνας Ἐκ ΕΙ5Κα ὡς 5ες]. Βαάμϑιῃ 
15 Θηβαῖοι 5:6]. (Ιαπ5εη 23 ἑκατόμπεδον ( : ἑκατόμποδον (ςείϊ. 
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ἘΣ ΟΡΤΩΝΑΧΣ, 

βοηθοὶ ἐλθοῦσαι, ὡς τότε φεύγουσαι διὰ τοῦ πελάγους ἔκ τε 

τῶν ᾿Αθηναίων ἐπιδιωχθεῖσαι καὶ πρὸς τῇ Κρήτη χειμασθεῖσαι μ Χ βοὸς τῃ Ἀρητῇ χειμ 
Ν Ψ 2 5. “κα ͵ὔ ᾿ς Ν, Ἑ “4 καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς σποράδες πρὸς τὴν Πελοπόννησον κατηνέχθη - 

σαν, καταλαμβάνουσιν ἐν τῇ Κυλλήνῃ τρεῖς καὶ δέκα τριήρει : μ ἢ Κυλλήνῃ τρ ριήρεις 
“- Ψ 

5 Λευκαδίων καὶ ᾿Αμπρακιωτῶν καὶ Βρασίδαν τὸν. Τέλλιδος 

ξύμβουλον ᾿Αλκίδᾳ ἐπεληλυθότα. ἐβούλοντο γὰρ οἱ Λακε- 

δαιμόνιοι, ὡς τῆς Λέσβου ἡμαρτήκεσαν, πλέον τὸ ναυτικὸν 
᾿ς "ἡ “ 

ποιήσαντες ἐς τὴν Κέρκυραν πλεῦσαι στασιάζυσαν, δώδεκα 
τς Ν ’ ’ 3 ͵7ὔ Ν᾿ γ΄ Ν 

μὲν ναυσὶ μόναις παρόντων ᾿Αθηναίων περὶ Ναύπακτον, πρὶν 
,ὕ “- “ “- 

το δὲ πλέον τι ἐπιβοηθῆσαι ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν ναυτικόν, ὅπως 
, ᾿ προφθάσωσι, καὶ παρεσκευάζοντο ὅ τε Βρασίδας καὶ ὁ ̓ Αλκί- 

δας πρὸς ταῦτα. 

Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ αἰχμάλωτοι 
“ 5 - ΠῚ “- ΟΣ 7, “ ὌΝ ἦλθον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ ᾿Επίδαμνον ναυμαχιῶν ὑπὸ 

15 Κορινθίων ἀφεθέντες, τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων 
ων 7 ΄ Υ Ν , ΄, τοῖς προξένοις διηγγυημένοι, ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κορινθίοις 
, “ Ὁ “ Κέρκυραν προσποιῆσαι. καὶ ἔπρασσον οὗτοι, ἕκαστον τῶν 

“ ’ “ 5 Γ; 3 ᾽7ὔ Ν ’ὔ πολιτῶν μετιόντες, ὅπως ἀποστήσωσιν ᾿Αθηναίων τὴν πόλιν. 

καὶ ἀφικομένης ᾿Αττικῆς τε νεὼς καὶ Κορινθίας πρέσβεις 

20 ἀγουσῶν καὶ ἐς λόγους καταστάντων ἐψηφίσαντο Κερκυ- 
“-“ 3 ζ Ν ᾽7ὔ ω Ν Ἂς ’ὔὕ 

ραῖοι ᾿Αθηναίοις μὲν ξύμμαχοι εἶναι κατὰ τὰ ξυγκείμενα, 

Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ πρότερον. καὶ (ἦν 
“- “ ἌἍ 

γὰρ Πειθίας ἐθελοπρόξενός τε τῶν ᾿Αθηναίων καὶ τοῦ δήμου 
7 Ὁ ͵ προειστήκει) ὑπάγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην, λέ- 

» “ 

25 γοντες ᾿Αθηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. ὁ δὲ ἀποφυγὼν 
5 Ὰ ἴω , Ἃ Ι 
ἀνθυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε ἄνδρας, φάσκων 

ΓΑ ἴον ΄“ : ΄“ τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τε Διὸς τοῦ τεμένους καὶ τοῦ 
3 . ᾿ “ 
Αλκίψνου: ζημία δὲ καθ᾽ ἑκάστην χάρακα ἐπέκειτο στατήρ. 

΄- “ Ἷ, 

ὀφλόντων δὲ αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καθεζομένων 

30 διὰ πλῆθος τῆς ζημίας, ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν, ὁ Πειθίας 

(ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὦν) πείθει ὥστε τῷ νόμῳ χρή- ΥΧ γὰρ ω) : πὸ ΧΟΡ 
σασθαι. οἱ δ᾽ ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ; ἢ τᾷ μᾳ ργ μ 

18 ἀποστήσουσιν (οθεῖ 29 ὀφειλόντων Δ ΒῈ (ε ἀαἀά. ε) Εὶ 
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’ “ 

ἐπυνθάνοντο τὸν Πειθίαν, ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί, μέλλειν τὸ 

πλῆθος ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς ᾿Αθηναίοις φίλους τε καὶ 

ἐχθροὺς νομίζειν, ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες ἐγχειρίδια 

ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελθόντες τόν τε Πειθίαν κτεί- 

νουσι καὶ ἄλλους τῶν τε βουλευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξή- 
ΤῸΝ ἐν ΕΣ τὰ τος , " »» τὰς ἃ 5 

κοντα" οἱ δέ τινες τῆς αὐτῆς γνώμης τῷ [Πειθίᾳ ὀλίγοι ἐς 
Ἂς 3 ΝΙς ἣν “ 

τὴν ᾿Αττικὴν τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν. δράσαντες 
δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα 

καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ᾽ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων, 
, Ν ,ὔ Ψ ») ΔᾺΝ Ἂν. οὔ , τὸ τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι. ἀλλ΄ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχά- 

Ν Ν ῇ ,ὕ ε “ « Ν 3 Ἂ 
ὦντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. ὡς δὲ εἶπον, καὶ 

ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. πέμπουσι δὲ καὶ ἐς 
Ν 9 7 5ΔᾺ , , “ , τὰς ᾿Αθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων 

ΙΑ “ διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πεί- 
Ά, 

σοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ 

γένηται. ἐλθόντων δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς 
ἠ ΄ ᾿ “ » Υ νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο 

ἐς Αἴγιναν. 
3 Ν ων; “ ’ ς ᾿ Ν ΐ, Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα 

, ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων 
“ Υ͂ 

ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ, καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. ἀφικομένης 
Ν Ἂ. ἰφ Ν Ψ Ἂ- 5 7 εἾ Ἂς , ““ δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς 

“ Ἁ, Ά πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν 
“ “53 Ν ᾿ “Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον" οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, 

Ὁ ε νον ΒῈΣ σι Ν Ἀ , ν᾽ Ν 
οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾧκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς 

ϑιν ὡς Ν Ν Ἂς ΝΜ “ 5.1: Χ6 - 2 7] ’ αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό 
7 ἣν 

τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς 

δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι" 

καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμ.- ἢ μὲν δήμᾳ Γ ῆ ρεγέι 
“ “ 5 ᾿ 5 ’ μαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι, 

διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὃ δῆμος 
“ 5 -“ 

χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων’ αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς 

τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κε- 
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Ν Ν ᾿ ε , Νε ’ ράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. γενομένης 
Ἂς “ “ ᾿ ΄ὔ 5 ζ΄ Ἕ « ςΛῪΣ ρ᾽ Ν 

δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ 
5 »᾿ ς “ “ 4 Ξ 5 Ν ἣν 

αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ 
-“ 7ὔ 5 ,». Ἧν φλΩΝ Ἂς - ͵ὔ “ 

σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς 
») μοὸ Ν᾿ Ν Ζ “ ἈΝ 8 Ψ , 
ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ἦ ἔφοδος, φειδόμενοι 

Μ » ᾽ὔ Μ Ἄ ᾽7ὔ “ ᾿ Ἂ Ν 5 ’ 

οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπό- 
7 ἂν. 6 ’, 5 ᾿ - “-“ 

ρων κατεκαύθη καὶ ἢ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, 
4. 5» 5 ὁ “ Ὁ Ζ ») " ᾿φ 

εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὑτὴν. 
“- Ι τ Ἐς Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχά- 

σαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν" καὶ ἡ Κορινθία ναῦς ΗΙ ρ 
“ 7 4 Ν “- ᾿ τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων 

οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. τῇ δὲ 

ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὃ Διειτρέφους ᾿Αθηναίων γιγνομένῃ ἡμέρᾳ ρ ρ ἢ 
στρατηγὸς παραγίγνεται βοηθῶν ἐκ Ναυπάκτου δώδεκα ναυσὶ 

Ν Ἄ 7 « ΥΩ ,ὔ Ζ Υ̓͂ καὶ Μεσσηνίων πεντακοσίοις ὁπλίταις" ξύμβασίν τε ἔπρασσε 
“- ͵ ᾿ 

καὶ πείθει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν ἄνδρας τοὺς 
}] “ ἃ 3 ἢ Β Ἂς 3. Μ, 3 “- αἰτιωτάτους κρῖναι, οἷ οὐκέτι ἔμειναν, τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν 

Ν Ἂ 5} Ἁ ὕ Ν Ν 32 Ψ 
σπονδὰς πρὸς ἀλλήλους ποιησαμένους καὶ πρὸς Αθηναίους, 
6 ψ ,ι Ν 9 Ἂν Ν ’, ψ Ἂς ες Ν ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους νομίζειν. καὶ ὃ μὲν 

“ “ Ἄ 

ταῦτα πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύσεσθαι' οἱ δὲ τοῦ δήμου 

προστάται πείθουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν αὐτοῦ σφίσι 
“- “ι , 3, 

καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει ὦσιν οἱ ἐναντίοι, 
» Ν }] Ν ΄, 2 “- 3. κι , 
ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυμπέμψειν. 

Ν ς Ν Ζ ς Ν Ὰ, , Ν , τι καὶ ὁ μὲν ξυνεχώρησεν, οἱ δὲ τοὺς ἐχθροὺς κατέλεγον ἐς 
Ν “ Ζ Ν μὴ “ Ν 5 ΄ς 3 Α ᾿Ὶ 

τὰς ναῦς. δείσαντες δὲ ἐκεῖνοι μὴ ἐς τὰς ᾿Αθήνας ἀπο- 

πεμφθῶσι καθίζουσιν ἐς τὸ τῶν Διοσκόρων ἱερόν. Νικό- 

στρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τε καὶ παρεμυθεῖτο. ὡς δ᾽ οὐκ 
ἔπειθεν, ὁ δῆμος ὁπλισθεὶς ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐ- ᾿ ἡ": 1 ΠΡ Π» 
δὲν αὐτῶν ὑγιὲς διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ γιὲς οουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, 

“ “ 5 ΄“- 4, “ 5 “ ᾿ Ν μ ΄“ ᾿᾿ τὰ τε ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τινὰς 
Φ 7 , οἷς ἐπέτυχον, εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, διέφθειραν ἄν. 
ΕΝ Ν αν Ἂν Ἂς ΄ 7, 5 ΝΟ ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνόμενα καθίζουσιν ἐς τὸ Ἥραιον 

2 δείλην ὀψίαν] τὸ δειλινόν Μ' 26 διοσκόρων ( : διοσκούρων ςείί. 
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ΓΑ ατ Ν ; ἱκέται καὶ γίγνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. ὁ δὲ 
ΩΝ 7 

δῆμος δείσας μή τι νεωτερίσωσιν ἀνίστησί τε αὐτοὺς πείσας 
Ν Ἂν Ν ὯΝ “ 

καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ Ἣραίου νῆσον, καὶ τὰ ἐπιτή- 
- “ , 

δεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 
“ ἮΝ Ιέ 5 Υ̓ »Μ : , δ ’ ς , Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ 

ἊΝ; “ “ Ἀν “ ΄-“ 

μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς 
͵ “ ΄“ 

Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες, μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας 

πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι, παραγίγνονται τρεῖς καὶ πεντήκοντα" 
3 “- 3 ὃ 

ἦρχε δὲ αὐτῶν ᾿Αλκίδας, ὅσπερ καὶ πρότερον, καὶ Βρασίδας 
“- ΄, ἐμ αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. «. ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα 

“Ἂ 3 ᾿ ε [ 9 “ ΄“ Υ ς Ν “ τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ. οἱ δὲ πολλῷ 
κ Ν » ΠΑ ΑΣΟΣ Ὁ) - , ᾽ν Ἂν 3. πὰ 

θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι τὰ τ᾽ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν 
ἐς Ι Ἢ “ παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦς καὶ τὰς αἰεὶ πληρου- 

, " Ν μένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους, παραινούντων Αθηναίων 

σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα 
ΡῚ ,ὕ ᾿ Ψ «ε« Ν 5 “-“ Ν “ ͵7 

ἐκείνους ἐπιγενέσθαι. ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις 
Ὁ 4 [4 οὶ γ᾽ Ἂς 3 Δ)Ὰ 9 ’ὔ 5 ἦσαν σποράδες αἷ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν, ἐν 

᾿ " “ ᾿ Ων ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο, ἦν δὲ οὐδεὶς 
, Ν , ς. ἡ Ἄς ΜΕ Ἷ Ν 

κόσμος τῶν ποιουμένων. ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν 
Ν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο, 

ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν ᾿Αθηναίων, ὧν 
3. Ι ἴω ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος. καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι 

κακῶς τε καὶ κατ᾽ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ 
“ Ν “ καθ᾽ αὑτούς: οἱ δ᾽ ᾿Αθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν 

᾿4 ς ’ Ν 5 Ψ, 9. Ν Ν ἰὰ περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσοψ 
“- 5 9... ἣν Ψ ’ Ν Ν “ 

ταῖς ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τεταγμέναις, προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας 
“ “ “ καταδύουσι μίαν ναῦν. καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων 

5 “ Ὰ Ν 5 “ “ ; Ν «ς 

αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν, γνόντες δὲ οἱ 
Ν ἴω Ψ Ἂν, Ψ Ἂς οἷν ϑ Ι πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ 

, “ “ ᾿ Χ γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι, καὶ γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες ἅμα τὸν 
-“ “ ϑ ΝΜ 

ἐπίπλουν τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐποιοῦντο. οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη 

8 ἐφ᾽ ὅρμῳ 5.4}] 23 ἐταλαιπώρουν τὸ Ηα656 : ἐταλαιπωροῦντο 
ςοαά, 
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, ΄ι ΄᾿ 

πρύμναν κρουόμενοι καὶ ἅμα τὰςυτῶὐΨ Κερκυραίων ἐβούλοντο 
“ “ ΄, « “- “ « ΄, 

προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρούντων 
“ “ “ καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων. 

« Ν Ἂ᾿ 7 Α͂ ᾿ 5 ’ »: ΘΥΑ 
Η μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἐτελεύτα ἐς ἡλίου 

, , « “Ὁ 7 ἣν ἵ. 5 7] 

δύσιν, καὶ οἱ Κερκυραῖοι δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεύσαντες 
συ 7 δ Ν “ 

ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς κρατοῦντες οἱ πολέμιοι ἢ τοὺς ἐκ τῆς 
Ζζ 3 δ ν Καὶ 7, ως ᾿ 

νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ ἄλλο τι νεωτερίσωσι, τούς τε ἐκ 
“ τ ΙΑ 5 Ν' ὦ ’ Ν Ἂς ’ὔ 

τῆς νήσου πάλιν ἐς τὸ Ἥραιον διεκόμισαν- καὶ τὴν πόλιν 
5 ᾽ὔὕ «ς 3 5 Ν Ν ᾿ς Ἷ,, 5 5 Ὰ “ 

ἐφύλασσον. οἱ ὃ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐκ ἐτόλμησαν πλεῦσαι 
“ “- Ψ “- Ν Ν [ “ Υ “ κρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ, τρεῖς δὲ καὶ δέκα ναῦς ἔχοντες τῶν 

Κερκυραίων ἀπέπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον, ὅθενπερ ἀνηγάγοντο. 
ΠΝ τ᾽ κνϑοτ ας Κὶς γος , 5. Ν ε ΕΞ οΥ, 

τῇ ὃ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον ἐπέπλεον, 
ΞΖ 5 “- “ Ν ’ »ὕ᾿ Ν 7, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄντας καὶ Βρασίδου 

“ « Υ 3 ͵ Ν Ψ » 
παραινοῦντος, ὡς λέγεται, ᾿Αλκίδᾳ, ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος" 
ΣΝ ον Ν ΄, πω) 7, 3 χει 5.5: ,ἢ 
ἐπὶ δὲ τὴν Λευκίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρθουν 

τοὺς ἀγρούς. ὃ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ περιδεὴς γρούς. ἢμ ρκυρ ἡ περιδεὴ 
Ν “ “ ’ πν 

γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἵἷ νῆες, τοῖς τε ἱκέταις ἧσαν 
ρ. ’ ΝΥ “- " [τὰ , ε ’ ὔ 

ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις, ὅπως σωθήσεται ἡ πόλις, καί 
“- “ “-“ Ἂ 

τινας αὐτῶν ἔπεισαν ἐς τὰς ναῦς ἐσβῆναι: ἐπλήρωσαν γὰρ 
“ ’, δ 5. ς Ν ὅμως τριάκοντα προσδεχόμενοι τὸν ἐπίπλουν. οἱ δὲ ΠΙελο- 

, “ , ΄- 
ποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δηώσαντες τὴν γῆν ἀπέπλευ- 

Ν “- Ὰ 7 “ 
σαν, καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες 

-2 ὦ -““- 955. 5.5 

3 ΄ ἣν ἴω Αθηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ Λευκάδος: ἃς οἱ ᾿Αθηναῖοι 
ἊΨ Ι “ πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς μετ᾽ ᾿Αλκίδου ναῦς ἐπὶ 

, “ , ἐξ Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν ἀπέστειλαν καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν 
7 7 “ 

Θουκλέους στρατηγόν. οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς 
,ι ΔΆ, Αἷς ῇ »] ,, 3.5 » ᾿ς Ἂς ρΥ Ν εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν γῆν" καὶ 

ν “ “ 

ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ 
, “ “- 

περιπλέοντες ὀφθῶσιν, ἀποκομίζονται.. Κερκυραῖοι δὲ αἰ- 
Ι 3 “- “- σθόμενοι τάς τε ᾿Αττικὰς ναῦς προσπλεούσας τάς τε τῶν 

“ πολεμίων οἰχομένας, λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν 

8 πάλιν Ὁ : πάλαι ςείί. ΙΟ τρεῖς δὲ καὶ δέκα νιυῥξο : τρισκαίδεκα 
δὲ ςοἕά. (δὲ οπι. Β ΜῈ 15 Λευκίμνην (ἃ 20 προσδεχόμενοι 
τὸν ἐπίπλουν οἵη. ΑΒΕ 28 τὸν δο: τῶν οοαά, [6] 

Ἢ]. γ8 
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’ ' “ “ πόλιν ἤγαγον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦσαι 
ἃ .. ὔ κελεύσαντες ἃς ἐπλήρωσαν ἐς τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα, ἐν ὅσῳ 

περιεκομίζοντο, τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον" 
΄“ “ 

καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐκβιβάζοντες ἀπε- 
“ 2 ΔΝ ’, Ν ΡῚ ,ὔ ἴω ε ΄ «ς Ψ 

χρῶντο, ἐς τὸ ᾿Ηραιὸν τε ἐλθόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 
ΝΜ “- ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν καὶ κατέγνωσαν πάντων θά- 

3 νατον. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς 
Εν Ν ’ " ΟῚ “2 οι ς Ἄν , 
ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, 

Ν ΄ι [ 7] «ς καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι 
ϑῳ 9 οὶ “- ε , ς Υ ἃ 3 ’ ς ἐδύναντο ἀνηλοῦντος. ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ 

2 "7 - , ἐ - “- 
Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν 
ΞΕ ᾿ Ἄ Ἂν, “ ἂν Φ ΄ Ν Ἂς ΟΡ ὦ αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν 

5 , - ἊΝ “ ΄ » Ψ , 
ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δὲ τινες 

καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλο- 
, ΕΣ ΘΑ “ ΄ ἌΡ ΟΥ 5. ,ῦ, 7, ὁ μένων ὑπὸ τῶν λαβόντων: πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, 
᾿Υ ὰ Ὅν κ9 “ Ζ 5. Ν τὸ 9 , καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη 

“- ιἢ καὶ ἔτι περαιτέρω. καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ 
“- - “- -“ , 

τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες 
Ἂν ΄ 3 “ τὰ ὩΥΝ τς ΟΞ "4 καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον. 

82 οὕτως ὠμὴ (ἡ) στάσις προυχώρησε, καὶ ἔδοξε μᾶλλον, 

2 

“ “ Ν ΄-“ ε διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένετο, ἐπεὶ ὕστερόν γε καὶ πᾶν ὡς 
“ , “- “ “ εἰπεῖν τὸ Ἑλληνικὸν ἐκινήθη, διαφορῶν οὐσῶν ἑκασταχοῦ 

! ““ ΄σ' 9 ῇ 

τοῖς τε τῶν δήμων προστάταις τοὺς ᾿Αθηναίους ἐπάγεσθαι 

“-“ 5 Ξ 

οὐκ ἂν ἐχόντων πρόφασιν οὐδ᾽ ἑτοίμων παρακαλεῖν αὐτούς, 
ν΄ ῳνςΝ Ν ,ὔ « «ε , - “ 5 πολεμουμένων δὲ καὶ ξυμμαχίας ἅμα ἑκατέροις τῇ τῶν ἔναν- 

“- “ 3 “ 

τίων κακώσει καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ προσποιήσει 
ς ᾿ς εἶ Ν “ 7 [4 3 ᾽ ων αἱ ἐπαγωγαὶ τοῖς νεωτερίζειν τι βουλομένοις ἐπορί- 

! “ 

ὦντο. καὶ ἐπέπεσε πολλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς 

ΙΟ 

“ ἤ αἰ. καὶ τοῖς ὀλίγοις τοὺς Λακεδαιμονίους. καὶ ἐν μὲν εἰρήνῃ 

55 

΄ ’ Ν Ν 5.ν να, λ ε ΕΥ̓ ε ΒΩ 
πόλεσι, γιγνόμενα μὲν καὶ αιει ἐσόμενα, ἔεὡῶς ΨΥ ἢ αυτή 3ο 

3 Ὁ Ν “ φύσις ἀνθρώπων ἢ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ τοῖς εἴδεσι 

4 ἀπεχρῶντο γρ. ΟΕ Μ Αη. Βεκκ. 5υἱά. : ἀπεχώρησαν οο4ά. : ἄνε- 
χρῶντο Ἰΐοη. Ηα]. 8 διέφθειρον ἃ Μ Ὀίοη. Ηδι. : διέφθειραν οεἰί. 
20 ἡ 44. Κτῦρεγ 31 ρΡοϑβί φύσις 44. τῶν Β[6] 



ΙΟ 

τ 

20 

20 

30 

ΓΌΤΟΡΊΩΝ Τ 

,ὔ “ “ 

διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἱ μεταβολαὶ τῶν ξυντυχιῶν 
ἐφιστῶνται. ἐν μὲν γὰρ εἰρήνη καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν αἵ . γὰρ εἰρήν, γ ρ 

’ Ν δ΄ .5 “ 5 Ἂ ἿΝ 7 Υ Ν μ᾽ τε πόλεις καὶ οἱ ἰδιῶται ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι διὰ τὸ 
ἧς Ψ οἰ 7ὔ 5 , ζ ς Ν ’ «ς ἃς Ν 

μὴ ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας πίπτειν" ὃ δὲ πόλεμος ὑφελὼν τὴν 
5 ᾽ὔ “ ᾿Ὶ «ς ,ὔ Ψ' ΄ ᾿ Ἶ Ν 

εὐπορίαν τοῦ καθ᾽ ἡμέραν βίαιός διδάσκαλος καὶ πρὸς τὰ 

παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ. ἐστασίαζέ τε οὖν 

τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά που πύστει τῶν προ- 
-Ὁ-.-- ----ς- 

7 ἍἝ .9 7 Ἂς ε .- “- “- Ν, 
γενομένων πολὺ ἐπέφερε τὴν ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦσθαι τὰς 

“ 3 ΄ “ 

διανοίας τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν 

ἀτοπίᾳ. καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ 
Ν 5 Ζ π᾿ ζΖ ’ Ν ἂν ; ’ 

ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν γὰρ ἀλόγιστος 

ἀνδρεία φιλέταιρος ἐνομίσθη, μέλλησις δὲ προμηθὴς δειλία 

εὐπρεπής, τὸ δὲ σῶφρον τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, καὶ τὸ 
Ν ε Ν᾽ ΒΕ Γρὴ Ξι ’ Ν 3 ᾿ὰ ᾿ ΩΝ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν ἐπὶ πᾶν ἀργόν: τὸ δ᾽ ἐμπλήκτως ὀξὺ 

5 Ν 7 , 3 Ἂ ᾿ς Ν Ψ Α 

ἀνδρὸς μοίρᾳ προσετέθη, ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασθαι 
- ᾿ 

ἀποτροπῆς πρόφασις εὔλογος. καὶ ὁ μὲν χαλεπαίνων πιστὸς 
προ χ χα δυ5 “ θεν τὰκ δ ΡΣ ’ὔ ,ὔ 

αἰεί, ὃ ὃ ἀντιλέγων αὐτῷ ὕποπτος. ἐπιβουλεύσας δέ τις 
Ν ν᾿ Ν ὦ Χ ι Α Ψ, τυχὼν ξυνετὸς καὶ ὑπονοήσας ἔτι δεινότερος: προβουλεύσας 

Δ ἘΡ Ν 5. - “ “ ς 7 Ν Ν 
δὲ ὅπως μηδὲν αὐτῶν δεήσει, τῆς τε ἑταιρίας διαλυτὴς καὶ 

Ν 3 ,ὔ 5 ᾿ ς ΄“- ἣς ς , Ν 

τοὺς ἐναντίους ἐκπεπληγμένος. ἁπλῶς δὲ ὃ φθάσας τὸν 
͵ ’ : ἴω 5 “-“ ᾿ ἐπ »] ἦ Ν 

μέλλοντα κακὸν τι δρᾶν ἐπῃνεῖτο, καὶ ὁ ἐπικελεύσας τὸν 

μὴ διανοούμενον. καὶ μὴν καὶ τὸ ξυγγενὲς τοῦ ἑταιρικοῦ 
2 ΄ὔ ΜΝ Ν νυ Ἢ ΄ (τ 5 ΄,ὕ ἀλλοτριώτερον ἐγένετο διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἶναι ἀπροφασί- 

στως τολμᾶν" οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμένων νόμων ὠφελίας αἱ 
τοιαῦται ξύνοδοι, ἀλλὰ παρὰ τοὺς καθεστῶτας πλεομεξῖᾳ. 

ἄχ Ὲ αἱ οὅὉ9 ε 0 ὁ κα , Ἀν " ΣΩ͂Ν ε Ἂ 
καὶ τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις οὐ τῷ θείῳ νόμῳ μᾶλλον ᾿ 
5 ,ὔ δ “ ΄“» “ [Ὰ ΡΣ δ ΝΜ, “ ἐκρατύνοντο ἢ τῷ κοινῇ τι παρανομῆσαι. τἀ τε ἀπὸ τῶν 
3 Ζ “ ’ 5 Ἷ Ν “ ᾿ ἐναντίων καλῶς λεγόμενα ἐνεδέχοντο ἔργων φυλακῇ, εἰ 

, Ψ , προύχοιεν, καὶ οὐ γενναιότητι. ἀντιτιμωρήσασθαί τέ τινα 
ἘΝ Ὲ τ ἐδ Ρ̓ 

περὶ πλείονος ἣν ἢ αὐτὸν μὴ προπαθεῖν. καὶ ὅρκοι εἴ που 

1 ἕκασται ( : ἕκαστα «εἰς. [6] ἡ ἀποπύστει ΕΜ: ἐπιπύστει 
θη. ΗΔ]. 15 ἀσφαλείᾳ Β 5» Μ 5.Πο].: ἀσφάλεια οεἰί. 18 ροβί 
τυχὼν 44, τε Ὀίοῃ. ΗΔ]. 20 δὲ] τε δεαϑβε 24 ὠφελίᾳ 
Ῥορρο 

ν᾿ 
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" , 5: ενΝ »] “ ᾿᾿ Ἐν Ν Ν " ἄρα γένοιντο ξυναλλαγῆς, ἐν τῷ αὐτίκα πρὸς τὸ ἄπορον 
ἐ ἑκατέρῳ διδόμενοι ἴσχυον οὐκ ἐχόντων ἄλλοθεν δύναμιν" ἐν 
- “- ͵ δὲ τῷ παρατυχόντι ὁ φθάσας θαρσῆσαι, εἰ ἴδοι ἄφαρκτον, 

ο ΄-“ ἈΝ “ “ ἥδιον διὰ τὴν πίστιν ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, καὶ 

τό τε ἀσφαλὲς ἐλογίζετο καὶ ὅτι ἀπάτη περιγενόμενος ξυνέ- Ι αὐτὰς μὰς 
Ξ) ΄ Ι κ᾿ 5. «Ὁ Ν “ 

σεως ἀγώνισμα προσελάμβανεν. ῥᾷον δ᾽ οἵ πολλοὶ κακοῦργοι 
» Ν γ ὌΝ ἘΣ ΟΣ ἘΊ Σ 7ὔ Ν “ Ν 5 ΄, ὄντες δεξιοὶ κέκληνται ἢ ἀμαθεῖς ἀγαθοί, καὶ τῷ μὲν αἰσχύ- 

ὌΣΟΝ Ν “- ἢ Ι ’ 3 3. ᾿ς » 
νονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. πάντων ὃ αὑτῶν αἴτιον 

ἀρχὴ ἡ διὰ πλεονεξίαν καὶ φιλοτιμίαν" ἐκ δ᾽ αὐτῶν καὶ ἐς 
Ν “ Ψ, Ν ’, ε Ἂς Ὁ “ τὸ φιλονικεῖν καθισταμένων τὸ πρόθυμον. οἱ γὰρ ἐν ταῖς 

" “ “ 7 πόλεσι προστάντες μετὰ ὀνόματος ἑκάτεροι εὐπρεποῦς, πλή- 

θους τε ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ ἀριστοκρατίας σώφρονος 
᾽ Ἂς ἊΝ Ἂς ’ , Ὡ Φ “ προτιμήσει, τὰ μὲν κοινὰ λόγῳ θεραπεύοντες ἄθλα ἐποιοῦντο, 

᾿ς Ν ’ .Ν 2 9. , ᾿ 5 ’ 

παντὶ δὲ τρόπῳ ἀγωνιζόμενοι ἀλλήλων περιγίγνεσθαι ἐτόλμη- 
Ψ, - σάν τε τὰ δεινότατα ἐπεξῆσάν τε τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους, 

᾿ γ “ 4 Ἃ ΄“ ’ ’ ͵ ». οὐ μέχρι τοῦ δικαίου καὶ τῇ πόλει ξυμφόρου προτιθέντες, ἐς 
Νὰ ὅλος , 5: ἴς Ν " ἐν λλοϑα ὡ δὲ τὸ ἑκατέροις που αἰεὶ ἡδονὴν ἔχον ὁρίζοντες, καὶ ἢ μετὰ 

7 “Ἁ. “ 

ψήφου ἀδίκου καταγνώσεως ἢ χειρὶ κτώμενοι τὸ κρατεῖν 
ω “ Ὁ Ν δι ὦ 7, 3 ῥ σ 
ἑτοῖμοι ἦσαν τὴν αὐτίκα φιλονικίαν ἐκπιμπλάναι. ὥστε 

εὐσεβείᾳ μὲν οὐδέτεροι ἐνόμιζον, εὐπρεπείᾳ δὲ λόγου οἷς ίᾳ μὲν οὐδέτεροι ἐνόμιζον, εὐπρεπείᾳ γ 
" » ξυμβαίη ἐπιφθόνως τι διαπράξασθαι, ἄμεινον ἤκουον. τὰ 

Ν , “ “ φως ἈΡῚ μ τὰ 3) 7 
δὲ μέσα τῶν πολιτῶν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ἢ ὅτι οὐ ξυνηγωνίζοντο 
Ὁ “- - 
ἢ φθόνῳ τοῦ περιεῖναι διεφθείροντο. 

-“ Οὕτω πᾶσα ἰδέα κατέστη κακοτροπίας διὰ τὰς στάσεις 

τῷ ᾿Βλληνικῷ, καὶ τὸ εὔηθες, οὗ τὸ γενναῖον πλεῖστον μετ- 
,, 7 έχει, καταγελασθὲν ἠφανίσθη, τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι ἀλλήλοις 

“ 4 3 » 5. Ὁ Ν ’ὔ 3 Ἂς εν ϑ 4 τῇ γνώμῃ ἀπίστως ἐπὶ πολὺ διήνεγκεν" οὐ γὰρ ἣν ὁ διαλύ- 
Ψ , :] Ν ὟΝ “ , “ Ἂς σων οὔτε λόγος ἐχυρὸς οὔτε ὅρκος φοβερός, κρείσσους δὲ 

20 

Ε ΄“ 7 σ΄. Ἂς 

ὄντες ἅπαντες λογισμῷ ἐς τὸ ἀνέλπιστον τοῦ βεβαίου μὴ. 
“- - , δ “ “- 9 Ν ε 

παθεῖν μᾶλλον προυσκόπουν ἢ πιστεῦσαι ἐδύναντο. καὶ οἱ 
’ὔ , ἰς Ν ᾽ὔ ͵7 53 “ Ἂς φαυλότεροι γνώμην ὡς τὰ πλείω περιεγίγνοντο' τῷ γὰρ 

8 αἴτιον 5:0]. Μαάνὶε; 9 ἡ 5εε]. Ηπάς 16 προστιθέντες 
Βίοη. Ηδὶ. 
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ὔ “ ““ 

δεδιέναι τό τε αὐτῶν ἐνδεὲς καὶ τὸ τῶν ἐναντίων ξυνετόν, 
μὴ λόγοις:τε ἥσσους ὦσι καὶ ἐκ τοῦ πολυτρόπου αὐτῶν τῆς 

7 , ’ “- Ν Ν 

γνώμης φθάσωσι προεπιβουλευόμενοι, τολμηρῶς πρὸς τὰ 

ἔργα ἐχώρουν. οἱ δὲ καταφρονοῦντες κἂν προαισθέσθαι καὶ 

ἔργῳ οὐδὲν σφᾶς δεῖν λαμβάνειν ἃ γνώμῃ ἔξεστιν, ἄφαρκτοι 
μᾶλλον διεφθείροντο. 

2 Ρ] 3, “ ' Ν Ἂς : ὅσες “δ [Ἐν δ᾽ οὖν τῇ Κερκύρᾳ τὰ πολλὰ αὐτῶν προυτολμήθη, 
καὶ ὁπόσα ὕβρει μὲν ἀρχόμενοι τὸ πλέον ἢ σωφροσύνῃ ὑπὸ ρει μὲν ἀρχόμ ἢ σωφροσύνῃ 

“ Ν. ἵέ τῶν τὴν τιμωρίαν παρασχόντων οἱ ἀνταμυνόμενοι δράσειαν, 
Ψ Ἂς “ . ΓᾺ 2 Ζ ᾿: ἥ ὡς πενίας δὲ τῆς εἰωθυίας ἀπαλλαξείοντές τινες, μάλιστα δ᾽ ἂν 

διὰ πάθους, ἐπιθυμοῦντες τὰ τῶν πέλας ἔχειν, παρὰ δίκην 
Ἂ “ δῷ ΕΝ Α 2 Ν ἊΨ Ν 

γιγνώσκοιεν, οἵ τε μὴ ἐπὶ πλεονεξίᾳ, ἀπὸ ἴσου δὲ μάλιστα 
5 ’ 2 7] »] “ “ 5 ᾿ 5 “ Ν ἐπιόντες ἀπαιδευσίᾳ ὀργῆς πλεῖστον ἐκφερόμενοι ὠμῶς καὶ 
9 7 9 Ἑ “ “ ΄ 2 ἀπαραιτήτως ἐπέλθοιεν. ξυνταραχθέντος τε τοῦ βίου ἐς 

Ν ὍΔ. “ “- Ν “ ’ ΄ Ἐ 

τὸν καιρὸν τοῦτον τῇ πόλει καὶ τῶν νόμων κρατήσασα ἣ 
5 ᾽ὔ ,ὔ - “ Ν Ν Ἂς ’ »ὶ “ 

ἀνθρωπεία φύσις, εἰωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἀδικεῖν, 
Ρ 7 Φ' 5 Ν Ν Ψ “ 3. ’ὔ Ν 

ἀσμένη ἐδήλωσεν ἀκρατὴς μὲν ὀργῆς οὖσα, κρείσσων δὲ 
ξ΄ ΄΄ι Ω ΄“. 

τοῦ δικαίου, πολεμία δὲ τοῦ προύχοντος: οὐ γὰρ ἂν τοῦ 

τε ὁσίου τὸ τιμωρεῖσθαι προυτίθεσαν τοῦ τε μὴ ἀδικεῖν 
᾿ ’ Ρ 2 Ν , 5 Νν μ Ν “- 

τὸ κερδαίνειν, ἐν ᾧ μὴ βλάπτουσαν ἰσχὺν εἶχε τὸ φθονεῖν. 
“ “- ͵ 

ἀξιοῦσί τε τοὺς κοινοὺς περὶ τῶν τοιούτων οἱ ἄνθρωποι 

νόμους, ἀφ᾽’ ὧν ἅπασιν ἐλπὶς ὑπόκειται σφαλεῖσι κἂν αὐ- 
Ν , ΡῚ Υ Ψ ΄ νὗ ἐς 

τοὺς διασῴζεσθαι, ἐν ἄλλων τιμωρίαις προκαταλύειν καὶ μὴ 
3 ᾿ ’ 

ὑπολείπεσθαι, εἴ ποτε ἄρα τις κινδυνεύσας τινὸς δεήσεται 

αὐτῶν.] 
ς Νπ “Ἅ Ν δον ΄ -» ’, 3 “ Οἱ μὲν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερκυραῖοι τοιαύταις ὀργαῖς 

“-“ Ἄ ταῖς πρώταις ἐς ἀλλήλους ἐχρήσαντο, καὶ ὁ Εὐρυμέδων καὶ 
ς Ψ “ Ψ 7 ἴα ’ὔ “ Ν « ,ὔ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἀπέπλευσαν ταῖς ναυσίν" ὕστερον δὲ οἱ φεύ- 

γοντες τῶν Κερκυραίων (διεσώθησαν γὰρ αὐτῶν ἐς πεντα- 
ὲ 3 “ κοσίους) τείχη τε λαβόντες, ἃ ἦν ἐν τῇ ἠπείρῳ, ἐκράτουν 

“ , 2 7 “Ὁ. Ν᾿ ΣΦ 53. ν Ὰ ς , 5. ἢ τῆς πέραν οἰκείας γῆς καὶ ἐξ αὐτῆς ὁρμώμενοι ἐλήζοντο 

ς. 84 ἀδηπιπανοσιιηΐ σ,ΘΙη Δ 1Οἱ ἀρ 5.Πο]. 8 ὁπόσ᾽ ἂν Ἡιιάε 
ΙΟ τινες ἴ 55 Π0]. ; τινας οοαα, 31 ἐλήϊζον ΑΒῈ ΕΜ γρ. ἃ 
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Ν 5. - " Ἂ Ν Υ̓ ᾿, Ἂ 3 Ν 
τοὺς ἐν τῇ νήσῳ καὶ πολλὰ ἐβλαπτον, καὶ λιμὸς ἰσχυρὸς 
“ᾳ ΙΑ 2 “- ΄ Ρ. ΄ Ν ΚΝ μ Ἂς 
ἐγένετο ἐν τῇ πόλει. ἐπρεσβεύοντο δὲ καὶ ἐς τὴν Λακε- 

δαίμονα καὶ Κόρινθον περὶ καθόδου: καὶ ὡς οὐδὲν αὐτοῖς 
ῇ -“ ἐπράσσετο, ὕστερον χρόνῳ πλοῖα καὶ ἐπικούρους παρασκευα- 

Ἷ » 2 Ν “ ε ’ ᾿ ς ’ 
σάμενοι διέβησαν ἐς τὴν νῆσον ἑξακόσιοι μάλιστα οἱ πάντες, 

Ν Ἂς λ “ 2 ᾽ Ὡ 5 , 3 “ ἄλλ “Ὁ. καὶ τὰ πλοῖα ἐμπρήσαντες, ὅπως ἀπόγνοια ἢ τοῦ ἄλλο τι ἢ 
“ν ΄-“ ΄“ , 3, ΄“ 

κρατεῖν τῆς γῆς, ἀναβάντες ἐς τὸ ὄρος τὴν ᾿Ιστώνην, τεῖχος 
5 ῇ Υ Ν 5 “ ’ Ἂ “" “4. ἐνοικοδομησάμενοι ἔφθειρον τοὺς ἐν τῇ πόλει καὶ τῆς γῆς 

᾿ ἐκράτουν. 
σι ΄ι 4 “ “ “ 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους τελευτῶντος ᾿Αθηναῖοι εἴκοσι ναῦς 
ἔστειλαν ἐς Σικελίαν καὶ Λάχητα τὸν Μελανώπου στρατηγὸν 
αὐτῶν καὶ Χαροιάδην τὸν Εὐφιλήτου. οἱ γὰρ Συρακόσιοι 
καὶ Λεοντῖνοι ἐς πόλεμον ἀλλήλοις καθέστασαν. ξύμμαχοι 

΄ 53 ς 7 

δὲ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ἦσαν πλὴν Καμαριναίων αἱ ἄλλαι ῆ - 
“- Ν Δωρίδες πόλεις, αἵπερ καὶ πρὸς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων τὸ 

“ ». “ πρῶτον ἀρχομένου τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχθησαν, οὐ 
΄ 7 “ 

μέντοι ξυνεπολέμησάν γε, τοῖς δὲ Λεοντίνοις αἱ Χαλκιδικαὶ 
ὔ ΄“ 

πόλεις καὶ Καμάρινα' τῆς δὲ ᾿Ιταλίας Λοκροὶ μὲν Συρα- 
,ὔὕ 53 ς “- Ν Ν Ν -- Ψ»,. 3 

κοσίων ἦσαν, Ῥηγῖνοι δὲ κατὰ τὸ ξυγγενὲς Λεοντίνων. ἐς 
μιν Ἂς 3 4 7 ᾿ “ ’ὔ ἜΣ ’ 

οὖν τὰς ᾿Αθήνας πέμψαντες οἱ τῶν Λεοντίνων ξύμμαχοι κατά 
Ἂς ,ὔ ΔΈ , ὯΝ 7, Ν 

τε παλαιὰν ξυμμαχίαν καὶ ὅτι Ἴωνες ἦσαν πείθουσι τοὺς 
3 , “ “ 

Αθηναίους πέμψαι σφίσι ναῦς" ὑπὸ γὰρ τῶν Συρακοσίων 

τῆς τε γῆς εἴργοντο καὶ τῆς θαλάσσης. καὶ ἔπεμψαν οἱ 
ΞΝ ἴα “ Ν 9, γ᾽. , ὁ ΌΝ » 

θηναῖοι τῆς μὲν οἰκειότητος προφάσει, βουλόμενοι δὲ μήτε 
“ 5 δ. “, Μ Φ ἡ ’ ᾿; 

σῖτον ἐς τὴν Πελοπόννησον ἄγεσθαι αὐτόθεν πρόπειράν τε 
΄ 5 Ψ Ν » Ν 3 “ 7, 4 ποιούμενοι εἰ σφίσι δυνατὰ εἴη τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ πράγματα 

᾿ , 3. «ε 7 “-“ ὑποχείρια γενέσθαι. καταστάντες οὖν ἐς Ῥήγιον τῆς ᾽Ἴτα- 

λίας τὸν πόλεμον ἐποιοῦντο μετὰ τῶν ξυμμάχων. καὶ τὸ 
, 

θέρος ἐτελεύτα. 
“ ᾽ “ , Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἡ νόσος τὸ δεύτερον ἐπέ- 

“Ἁ 3 ») 5 “ Ἂς 3 , "ξ Ἁ, 

πεσε τοῖς ᾿Αθηναίοις, ἐκλιποῦσα μὲν οὐδένα χρόνον τὸ 
Ι ΄ [κα ,ὔ ΄ παντάπασιν, ἐγένετο δέ τις ὅμως διοκωχή. παρέμεινε δὲ 

τὸ μὲν ὕστερον οὐκ ἔλασσον ἐνιαυτοῦ, τὸ δὲ πρότερον καὶ 

20 

320 



1Ο 

τ 

20 

25 

ἘΣΤΟΡΙΩ͂Ν Ἔ 
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δύο ἔτη, ὥστε ᾿Αθηναίους γε μὴ εἶναι ὅτι μᾶλλον τούτου 

ἐπίεσε καὶ ἐκάκωσε τὴν δύναμιν" τετρακοσίων γὰρ ὁπλιτῶν 
Ν ᾽ὔ] 3 ᾿ “ »} Υ͂ »] “ 

καὶ τετρακισχιλίων οὐκ ἐλάσσους ἀπέθανον ἐκ τῶν τάξεων 
Ἂ ᾽ὔ « , “ Ν Υ̓ » 5» ,ὔ 

καὶ τριακοσίων ἱππέων, τοῦ δὲ ἄλλου ὄχλου ἀνεξεύρετος 
5 ΄ ΡΗΒΙ ὁ Ν Ν, ς ἊΝ Ν ΄, “- “- 
ἀριθμός. ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ πολλοὶ σεισμοὶ τότε τῆς γῆς, 

ἔν τε ᾿Αθήναις καὶ ἐν Εὐβοίᾳ καὶ ἐν Βοιωτοῖς καὶ μάλιστα 
ἐν Ὁ νῷ τῷ Βοιωτίῳ ἐν ᾿Ορχομενῷ τᾷ ίῳ. 

Καὶ οἱ μὲν ἐν Σικελίᾳ ᾿Αθηναῖοι καὶ Ῥηγῖνοι τοῦ αὐτοῦ 

χειμῶνος τριάκοντα ναυσὶ στρατεύουσιν ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους 
“ 7 Ν Ἄ ἐπ ἧς 3 Ζ δὰ 5 

καλουμένας" θέρους γὰρ δι᾿ ἀνυδρίαν ἀδύνατα ἣν ἐπιστρα- 
ν , ιν “ πα Ρ 7, ") » 

τεύειν. νέμονται δὲ Λιπαραῖοι αὐτὰς, Κνιδίων ἄποικοι ὄντες. 

οἰκοῦσι δ᾽ ἐν μιᾷ τῶν νήσων οὐ μεγάλῃ, καλεῖται δὲ Λιπάρα' μ ΤᾺ Ή μ ὯΔ ἢ)» ρ 

Υς Ν » 3 ΄, «ς ͵ ΄“ ’ὔ Χ 

τὰς δὲ ἄλλας ἐκ ταύτης ὁρμώμενοι γεωργοῦσι, Διδύμην καὶ 
» -: , 'Α Ν ε ». γώ Υ Στρογγύλην καὶ Ἵεράν. νομίζουσι δὲ οἱ ἐκείνη ἄνθρωποι 

ἐν τῇ Ἱερᾷ ὡς ὁ Ἥφαιστος χαλκεύει, ὅτι τὴν νύκτα φαίνετ ἐν τῇ Ἱερᾷ ὡς φ ς χαλκεύει, ὅτι τὴν νύκτα φαίνεται 
σ΄“ ᾿ “ Ὃ Ν ΄- « ,ὔ . “-“ Ν 

πῦρ ἀναδιδοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν. κεῖνται δὲ 
ς “ ν Νς, ἷς “ Ν 7 ΄ Ὰ ζ 

αἷ νῆσοι αὗται κατὰ τὴν Σικελῶν καὶ Μεσσηνίων γῆν, ξύμ- 
ΦιΦ Ὁ ,ὔ ’ 3 δι..3 “- Ν 

μαχοι ὃ ἦσαν Συρακοσίων. τεμόντες δ᾽ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὴν 

γῆν, ὡς οὐ προσεχώρουν, ἀπέπλευσαν ἐς τὸ Ῥήγιον. καὶ 
ς Ἁ 2 Ψ ς , " “ , »] ’ 

ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ πέμπτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα 
“- ὰ ,ὔ ,ὔ 

τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 
“- ϑ , Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου θέρους Πελοποννήσιοι καὶ οἱ ξύμ.- 

7 Ν ΚῸΝ .9 “ 3 [" ς Ἂς 9 . 

μαχοι μέχρι μὲν τοῦ ᾿Ισθμοῦ ἦλθον ὡς ἐς τὴν ᾿Αττικὴν 
“- ΕΣ “ , 

ἐσβαλοῦντες, ΓΑγιδος τοῦ ᾿Αρχιδάμου ἡγουμένου Λακεδαιμο- 
7, , “- Ἂς ἢ “ 3 " 

νίων βασιλέως, σεισμῶν δὲ γενομένων πολλῶν ἀπετράποντο 
Ι Ν 3 5 “ ἢ ,ὔ Ν Ν ᾿ δ᾿ ’ὔ 

πάλιν καὶ οὐκ ἐγένετο ἐσβολῆ. καὶ περὶ τούτους τοὺς χρό- 
΄“- ΄“- “ Ρ) ᾽ὔ ᾿Ἂ 3 7 

νους, τῶν σεισμῶν κατεχόντων, τῆς Εὐβοίας ἐν Οροβίαις 
« Ι 5 “ δος “ » Υ, “ Ν 
ἢ θάλασσα ἐπανελθοῦσα ἀπὸ τῆς τότε οὔσης γῆς καὶ κυμα- 

΄“- ᾿] ἴω “ ’ ’ Ν ᾿Ν Ν κα 

τωθεῖσα ἐπῆλθε τῆς πόλεως μέρος τι, καὶ τὸ μὲν κατέκλυσε, 

Ι, 2 ᾿Αθηναίους... δύναμιν ( εἰ γρ. Δ Β Ε (τε Ρῖο γε ΑΒ ς Εἰ, τού- 
τους ΟἸΠΠ65, 586 ς ἴῃ ( ρβεπε εγαβιπ, Ρροβί καὶ α44. μᾶλλον Δ Β Ε): ᾿Αθη- 
ναίων γε μὴ εἶναι ὅτι μᾶλλον ἐκάκωσε τὴν δύναμιν ςεἰϊ. [6Ἱ 5 τότε 
σεισμοὶ Δ ΒῈ ΕΝ [6] 6 αἰΐεγασῃ ἐν Ο : οὔῃ. ςεἰί. [6] 28 ἐπ- 
ανελθοῦσα ὅ5ςΠ0]. : ἐπελθοῦσα ςοὐά. 
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Ν ϑι, ΜῈ ᾽ Ν Υ “ »] Ν ’ Αι “ τὸ ὃ ὑπενόστησε, καὶ θάλασσα νῦν ἐστὶ πρότερον οὖσα γῆ" 
Ν 7 -“ καὶ ἀνθρώπους διέφθειρεν ὅσοι μὴ ἐδύναντο φθῆναι πρὸς τὰ 

΄ 2 , Ν ΝΡ ’ ἣν 9: ἐν . μετέωρα ἀναδραμόντες. καὶ περὶ ᾿Αταλάντην τὴν ἐπὶ Λοκροῖς 
“ 3 “ 

τοῖς Οπουντίοις νῆσον παραπλησία γίγνεται ἐπίκλυσις, καὶ 
“ ΄- 3 ΄-΄ “ 

τοῦ τε φρουρίου τῶν ᾿Αθηναίων παρεῖλε καὶ δύο νεῶν ἀνειλ- 

κυσμένων τὴν ἑτέραν κατέαξεν. ἐγένετο δὲ καὶ ἐν Πεπαρήθῳ μ ἣν ἑτέρ . ἐγ ρήθς 
, ῇ κύματος ἐπαναχώρησίς τις, οὐ μέντοι ἐπέκλυσέ γε καὶ 

΄σι 7 “ 

σεισμὸς τοῦ τείχους τι κατέβαλε καὶ τὸ πρυτανεῖον καὶ 
Υ̓ 3) τὸ ψν Μ ϑ᾽ ὧὃΐ γΆ “ ἠῳ 

ἄλλας οἰκίας ὀλίγας. αἴτιον δ᾽ ἔγωγε νομίζω τοῦ τοιούτου, 
δΞ“" 7, ΠΞᾷ 

ἢ ἰσχυρότατος ὃ σεισμὸς ἐγένετο, κατὰ τοῦτο ἀποστέλλειν 
ἈΝ Ι Ἀν Ὁ 7, ῇ 3 “ ΄, τε τὴν θάλασσαν καὶ ἐξαπίνης πάλιν ἐπισπωμένην βιαιότερον 

Ν ΄΄. ΄“» ἢ “ ΄σι' 

τὴν ἐπίκλυσιν ποιεῖν: ἄνευ δὲ σεισμοῦ οὐκ ἄν μοι δοκεῖ τὸ 

τοιοῦτο ξυμβῆναι γενέσθαι. 
“ “- , 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους ἐπολέμουν μὲν καὶ ἄλλοι, ὡς ἑκάστοις 
“ ἦτε: “ Ρ] ᾿Α ξυνέβαινεν, ἐν τῇ Σικελίᾳ καὶ αὐτοὶ οἱ Σικελιῶται ἐπ᾽ ἀλλή- 

λους στρατεύοντες καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ξὺν τοῖς σφετέροις ξυμ- 
Ι ὰ Ν ΝΝ μάχοις" ἃ δὲ λόγου μάλιστα ἄξια ἢ μετὰ τῶν ᾿Αθηναίων οἱ 
΄, " Ἃ Ν ΑΕ 5 γ εν ϑ ΄ ξύμμαχοι ἔπραξαν ἢ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους οἱ ἀντιπόλεμοι, 

Ἂ 4 ᾿Ξ “ Ν ἡ χὰ, 9 [ὸ 
τούτων μνησθήσομαι. Χαροιάδου γὰρ ἤδη τοῦ ᾿Αθηναίων 

“ , ΕἾ ΞΕΝ Ἁ , ε 
στρατηγοῦ τεθνηκότος ὑπὸ Συρακοσίων πολέμῳ Λάχης ἅπα- 

ἴω “ , “ Ι σαν ἔχων τῶν νεῶν τὴν ἀρχὴν ἐστράτευσε μετὰ τῶν ξυμμάχων 

ἐπὶ Μυλὰς τὰς Μεσσηνίων. ἔτυχον δὲ δύο φυλαὶ ἐν ταῖς 
“ “ “ ἈΝ ͵ 

Μυλαῖς τῶν Μεσσηνίων φρουροῦσαι καί τινα καὶ ἐνέδραν 
» “ ΄΄ ΄“ 3 “ Ν 

πεποιημέναι τοῖς ἀπὸ τῶν νεῶν. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι καὶ οἱ 
Ἅ Ψ'. οὴ “ ΡΘΕ ὁ , Ἂν 7ὔ 

ξύμμαχοι τούς τε ἐκ τῆς ἐνέδρας τρέπουσι καὶ διαφθείρουσι 

πολλού ὶ τῷ ἐρύματ βαλόντες ἠνάγκασαν ὁμολογίᾳ ς, καὶ τῷ ἐρύματι προσβαλόντες ἠνάγ μολογίᾳ 
Ψ 3 ὔ “ ἈΝ Ὲ “- 

τήν τε ἀκρόπολιν παραδοῦναι καὶ ἐπὶ Μεσσήνην ξυστρατεῦ- 
ἊΝ Ν “ 5 ’ ε Ξ “ σαι. καὶ μετὰ τοῦτο ἐπελθόντων οἱ Μεσσήνιοι τῶν τε 

5 ν Ἂς “ Ἷ ͵ Ἂ γ , 

Αθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων προσεχώρησαν καὶ αὐτοί, 

ὁμήρους τε δόντες καὶ τὰ ἄλλα πιστὰ παρασχόμενοι. 
“- “ - ᾿Α “ Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους οἱ ᾿Αθηναῖοι τριάκοντα μὲν ναῦς 

11 ἐπισπώμενον, τιΐ ν᾿ ἀδέιτ, ἰερὶε 5. ΠοἱΪ. 18 ἀντιπόλεμοι ῬοΙ᾿πΧ : 
ἀντιπολέμιοι σοα6, 22 ρΡοβί τὰς Δ44. τῶν ἃ ΒΕ ΕΝ [6] 
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Ν Ὁ ΄ 
ἔστειλαν περὶ Πελοπόννησον, ὧν ἐστρατήγει Δημοσθένης 

“- 7 

τε ὁ ᾿Αλκισθένους καὶ ΤΠΙροκλῆς ὁ Θεοδώρου, ἑξήκοντα δὲ ἐς 
“ ἔ “ 

Μῆλον καὶ δισχιλίους ὁπλίτας" ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας 
« , Ἂς Ν 7ὔ » Α͂ Ν 5» 

ὁ Νικηράτου. τοὺς γὰρ Μηλίους ὄντας νησιώτας καὶ οὐκ 
"547 ε ΄ νΝ  ν.5 δ ΓΕ ον κ “7 
ἐθέλοντας ὑπακούειν οὐδὲ ἐς τὸ αὐτῶν ξυμμαχικὸν ἰέναι 
ὮΝ ͵7ὔ 7 « Ν 5» ΄“- 7 ΄“ 

ἐβούλοντο προσαγαγέσθαι. ὡς δὲ αὐτοῖς δῃουμένης τῆς 
“ ΜΝ “ » 

γῆς οὐ προσεχώρουν, ἄραντες ἐκ τῆς Μήλου αὐτοὶ μὲν 
ΝΜ ὍΣ 3 Ν “- δον δὲ «ς ᾿ Ἂ Ν ’ 

ἔπλευσαν ἐς ὡρωπὸν τῆς Τραϊκῆς, ὑπὸ νύκτα δὲ σχόντες 
Δ Χ 5 ΄ τε - 3 κα τ τι κ΄ ἌΡ εὐθὺς ἐπορεύοντο οἱ ὁπλῖται ἀπὸ τῶν νεῶν πεζῇ ἐς Τάναγραν 
“- “- 3 “ 

τῆς Βοιωτίας. οἱ δὲ ἐκ τῆς πόλεως πανδημεὶ ᾿Αθηναῖοι, 
ς Ἕ “ 7ὕ “ Χ 5 , 

Ἱππονίκου τε τοῦ Καλλίου στρατηγοῦντος καὶ Εὐρυμέδοντος 
“ ’ 3 λᾺ ὸ ο Ν ΦέΥΩΝ τς “ 5 4 

τοῦ Θουκλέους, ἀπὸ σημείου ἐς τὸ αὐτὸ κατὰ γῆν ἀπήντων. 
Ν ἷ , Ν « 7 9 “- Ἷ, 

καὶ στρατοπεδευσάμενοι ταύτην τὴν ἡμέραν ἐν τῇ ᾿Γανάγρᾳ 
5. 7 δε 5 7 ας ἘΡῆρε, ΒΑ. ΄ , 7 
ἐδηουν καὶ ἐνηυλίσαντο. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μάχῃ κρατήσαντες 

΄“ ᾿ς τοὺς ἐπεξελθόντας τῶν Ταναγραίων καὶ Θηβαίων τινὰς προσ - 
Μ᾿ " ον ’ Ν “-“ Ψ 

βεβοηθηκότας καὶ ὅπλα λαβόντες καὶ τροπαῖον στήσαντες 
5 ἢ ν «ς ΟῚ Ψ ΑΝ ’ ς Ν 2 ἮΝ Ν “ Ν 

ἀνεχώρησαν, οἱ μὲν ἐς τὴν πόλιν, οἱ δὲ ἐπὶ τὰς ναῦς. καὶ 
’ὔ «ς Ψ “ «ς Ψ, δι “Ὰ , ἿΝ 

παραπλεύσας ὁ Νικίας ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ τῆς Λοκρίδος τὰ 
᾿ ἢ ᾿ ᾿ 5 , 5. 5. 5Ὑτ»ν ' 
ἐπιθαλάσσια ἔτεμε καὶ ἀνεχώρησεν ἐπ᾽ οἴκου. 

“ ες 

Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον Λακεδαιμόνιοι “Ἡράκλειαν 
᾿, » Ἂ Ε ᾽ὕ , 3. ἰῷ ε 7, 

τὴν ἐν Γραχινίᾳ ἀποικίαν καθίσταντο ἀπὸ τοιᾶσδε γνώμης. 
΄- 7 7 “ 

Μηλιῆς οἱ ξύμπαντες εἰσὶ μὲν τρία μέρη, ἸΠαράλιοι ᾿ἸἸριῆς 

Τραχίνιοι: τούτων δὲ οἱ Τραχίνιοι πολέμῳ ἐφθαρμένοι ὑπὸ βαχ Ραχ μᾷ ρμ 
Οἱ 7] ς ’ » Ν “ λλή ἾἊθ Ἂ 

ἰταίων ὁμόρων ὄντων, τὸ πρῶτον μελλήσαντες ᾿Αθηναίοις 
“ Ὁ »] ΄ Υ, Ν Ν ο) ,ὔ Ν προσθεῖναι σφᾶς αὐτούς, δείσαντες δὲ μὴ οὐ σφίσι πιστοὶ 

Ἂν ΄ 2 7 δὴν "ἢ Ν ὦσι, πέμπουσιν ἐς Λακεδαίμονα, ἑλόμενοι πρεσβευτὴν 'ει- 
’ ͵7ὔ ΄Ν 5 “ Ν “ « ’ 

σαμενόν. ξυνεπρεσβεύοντο δὲ αὐτοῖς καὶ Δωριῆς, ἡ μητρό- 
“ ΄- “ Ν 

πολις τῶν Λακεδαιμονίων, τῶν αὐτῶν δεόμενοι: ὑπὸ γὰρ 

τῶν Οἰταίων καὶ αὐτοὶ ἐφθείροντο. ἀκούσαντες δὲ οἱ Λακε- 
3 κ᾿ δαιμόνιοι γνώμην εἶχον τὴν ἀποικίαν ἐκπέμπειν, τοῖς τε 

Τραχινίοις βουλόμενοι καὶ τοῖς Δωριεῦσι τιμωρεῖν. καὶ 

5 αὑτῶν ΚτύρετΓγ 8 Γραϊκῆς 51Δ}ῃ] : πέραν γῆς σοαά. 21 Τρα- 
χινίαις Δ᾿ΙΒῈ ΕΜ 5αρτγαβογ. ἃ 22 ᾿Ιριῆς Βυτδίαῃ : Ἱερῆς οοαά. 
29 Ροβί αὐτοὶ 44. πολέμῳ ( ἃ 
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! “ νὴ 9 Ἷ “ “ 

ἅμα τοῦ πρὸς ᾿Αθηναίους πολέμου καλῶς αὐτοῖς ἐδόκει ἡ 
’ 7ὔ 5 ’’ Ν “ 3 ᾽. ἣν 

πόλις καθίστασθαι: ἐπί τε γὰρ τῇ Εὐβοίᾳ ναυτικὸν παρα- 
“ " Ὁ“ 3." , Ν Ἰε Υ, 

σκευασθῆναι ἂν, ὧστ᾽ ἐκ βραχέος τὴν διάβασιν γίγνεσθαι, 
“- 5. ΤΩΝ ΄ ᾽ , εἹ ’, 7, τῆς τε ἐπὶ Θράκης παρόδου χρησίμως ἕξειν. τό τε ξύμπαν 

“ ἊΝ Ψ Ζ “ ἃς ΑΔ »; “ 
ὥρμηντο τὸ χωρίον κτίζειν. πρῶτον μὲν οὖν ἐν Δελφοῖς 

δὰ δ 5 ν » ΝΟ ΤΠ ΣΝ, Ν ἜΝ 

τὸν θεὸν ἐπήροντο, κελεύοντος δὲ ἐξέπεμψαν τοὺς οἰκήτορας 

αὐτῶν τε καὶ τῶν περιοίκων, καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τὸν 
, “ 

βουλόμενον ἐκέλευον ἕπεσθαι πλὴν ᾿Ιώνων καὶ ᾿Αχαιῶν καὶ 
Ὁ Ἃ [ο] “- 

ἔστιν ὧν ἄλλων ἐθνῶν. οἰκισταὶ δὲ τρεῖς Λακεδαιμονίων 
» “ 3 ἡγήσαντο, Λέων καὶ ᾿Αλκίδας καὶ Δαμάγων. καταστάντες 

“ ἃ ΄“ προς 

δὲ ἐτείχισαν τὴν πόλιν ἐκ καινῆς, ἣ νῦν Ἡράκλεια καλεῖται, 
, “ “- 

ἀπέχουσα Θερμοπυλῶν σταδίους μάλιστα τεσσαράκοντα, τῆς 
! ῇ “5 δὲ θαλάσσης εἴκοσι. νεώριά τε παρεσκευάζοντο, καὶ εἶρξαν 

ΝΥ Ν ,ὔ 2 δὸς Ἂς οὗ ᾿ς “ τὸ 7 τὸ κατὰ Θερμοπύλας κατ᾽ αὐτὸ τὸ στενόν, ὅπως εὐφύλακτα 
-“ 3 “- “- 

αὐτοῖς εἴη. οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι τῆς πόλεως ταύτης ξυνοικιζο- 
’ Ἃ, “ ΝΥ ἥ ΝΝ 9 ’ 3. “ΟΝ, “ 3 ᾽ὔ μένης τὸ πρῶτον ἐἔδεισὰν τε καὶ ἐνόμισαν ἐπὶ τῇ Εὐβοίᾳ 
Ἷ 4 Ὡ ᾽ὔ ἊΣ ς “ Ἂ Ν 

μάλιστα καθίστασθαι, ὅτι βραχύς ἐστιν ὃ διάπλους πρὸς τὸ 
7, “ -“ 

Κήναιον τῆς Εὐβοίας. ἔπειτα μέντοι παρὰ δόξαν αὐτοῖς 
5 , 5 Ν 3 “ 015 3. δὰ Ν 5ῳ ἡ » ἊΝ 

ἀπέβη: οὗ γὰρ ἐγένετο ἀπ αὐτῆς δεινὸν οὐδέν. αἴτιον δὲ 
Ὧν Ψ Ν » » “ " , ἣν οἵ τε Θεσσαλοὶ ἐν δυνάμει ὄντες τῶν ταύτῃ χωρίων, 

νιν “Ἂν “ν χιο, ΝΣ 7 7 ἃς 7 ! 
καὶ ὧν ἐπὶ τῇ γῇ ἐκτίζετο, φοβούμενοι μὴ σφίσι μεγάλῃ 
3 74 “ ἊΨ Ν ἊΣ ᾿ 5 , 5 ἰσχύι παροικῶσιν, ἔφθειρον καὶ διὰ παντὸς ἐπολέμουν ἀν- 

᾿Α θρώποις νεοκαταστάτοις, ἕως ἐξετρύχωσαν γενομένους τὸ 

19 

πρῶτον καὶ πάνυ πολλούς (πᾶς γάρ τις Λακεδαιμονίων οἶκι-᾿ 
,ὔ Υ “ "2 Ν ’ ΕΞ 5 

ζόντων θαρσαλέως ἤει, βέβαιον νομίζων τὴν πόλι») οὐ 
δ. ΄΄ 

μέντοι ἥκιστα οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τῶν Λακεδαιμονίων οἱ 

ἀφικνούμενοι τὰ πράγματά τε ἔφθειρον καὶ ἐς ὀλιγανθρω- 
7 δν Ν ἴων 

πίαν κατέστησαν, ἐκφοβήσαντες τοὺς πολλοὺς χαλεπῶς τε 

καὶ ἔστιν ἃ οὐ καλῶς ἐξηγούμενοι, ὥστε ῥᾷον ἤδη αὐτῶν οἱ ἡγούμεζονς βᾷον θήὴ 

πρόσοικοι ἐπεκράτουν. 
“ “ Ν Ν ἃἁ “ Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους, καὶ περὶ τὸν αὐτὸν χρόνον ὃν ἐν τῇ 

ἴων Ἂ ΄“ “ 

Μήλῳ οἱ ᾿Αθηναῖοι κατείχοντο, καὶ οἱ ἀπὸ τῶν τριάκοντα 

13 δὲ οὴ. ΑΒΕΕΜ γρ. ἃ εἴρξαν (ϑ5ϊς) τὸ Ἑ : ἤρξαντο οετί. 
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ἸΣΤΩΡΙΩΝ Γ 

νεῶν ᾿Αθηναῖοι περὶ Πελοπόννησον ὄντες πρῶτον ἐν ᾽Ελλο- 
“ “- 7 

μενῷ τῆς Λευκαδίας φρουρούς τινας λοχήσαντες διέφθειραν, 

ἔπειτα ὕστερον ἐπὶ Λευκάδα μείζονι στόλῳ ἦλθον, ᾿Ακαρνᾶσί 

τε πᾶσιν, οἱ πανδημεὶ πλὴν Οἰνιαδῶν ξυνέσποντο, καὶ Ζα- 

κυνθίοις καὶ Κεφαλλῆσι καὶ Κερκυραίων πέντε καὶ δέκα 
7 Ν « ἃς “ “ δ “ ΄ 

ναυσίν. καὶ οἱ μὲν Λευκάδιοι τῆς τε ἔξω γῆς δηουμένης 
Ν “ 5 Χ ΄΄. 3 ΜῈ τὸ (ος δ 2 Ν Ν καὶ τῆς ἐντὸς τοῦ ἰσθμοῦ, ἐν ἣ καὶ ἣ Λευκάς ἐστι καὶ τὸ 

“ 7 

ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος, πλήθει βιαζόμενοι ἡσύχαζον: οἱ δὲ 
, - “ΠΥ Ἕ Ν ᾿ “ 3 », 

Ἀκαρνᾶνες ἠξίουν Δημοσθένη τὸν στρατηγὸν τῶν ᾿Αθηναίων 

ἀποτειχίζειν αὐτούς, νομίζοντες ῥᾳδίως γ᾽ ἂν ἐκπολιορκῆσαι Χ σι. ΟΜ! βῷ ᾿; ρκΚη 

καὶ πόλεως αἰεὶ σφίσι πολεμίας ἀπαλλαγῆναι. Δημοσθένης 
3 5 ,ὔ Ν Ν ’, “- ἜΡΡΕΝ ,7ὔ [4 

ὃ ἀναπείθεται κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ὑπὸ Μεσσηνίων ὡς 
Ν »} “ Ὁ ͵7 ’ Ψ “ 5 

καλὸν αὐτῷ στρατιᾶς τοσαύτης ξυνειλεγμένης Αἰτωλοῖς ἐπι- 
Ων δ 7 “- 

θέσθαι, Ναυπάκτῳ τε πολεμίοις οὖσι καί, ἣν κρατήσῃ αὐτῶν, 
ς Ψ'. ἊΝ ΔΆ ἊΨ 3 Ν Ν ὕν 3 ,7ὔ 

ῥᾳδίως καὶ τὸ ἄλλο Ηπειρωτικὸν τὸ ταύτῃ ᾿Αθηναίοις προσ- 
Ψ, Ν Ἂς 5 7 Ν “3 ΝΕ ΄- ᾿] “ ποιήσειν. τὸ γὰρ ἔθνος μέγα μὲν εἶναι τὸ τῶν Αἰτωλῶν 

καὶ μάχιμον, οἰκοῦν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους, καὶ ταύτας 
Ν “ Ν “ “- , 3 Ν ΘῚ 7 διὰ πολλοῦ, καὶ σκευῇ ψιλῇ χρώμενον οὐ χαλεπὸν ἀπέφαινον, 
Ν “ “ Ἂ “- » ΚΦ; , 

πρὶν ξυμβοηθῆσαι, καταστραφῆναι. ἐπιχειρεῖν δ᾽ ἐκέλευον 
“ Ν᾿ 3 “ Υ̓ ἈΚ Ύ “ Ν Ἂς 7 

πρῶτον μὲν Αποδωτοῖς, ἔπειτα δὲ ᾿Οφιονεῦσι καὶ μετὰ τού- 

τους Εὐρυτᾶσιν, ὅπερ μέγιστον μέρος ἐστὶ τῶν Αἰτωλῶν, 
5 ΄ Ἂς “ ὡΨΈ. ᾿ » ΜΕ: «ς 7 ἀγνωστότατοι δὲ γλῶσσαν καὶ ὠμοφάγοι εἰσίν, ὡς λέγονται" 

’ὔὕ Ν 7 « 7ὔ͵ Ν “Ἵ' 7 

τούτων γὰρ ληφθέντων ῥᾳδίως καὶ τἄλλα προσχωρήσειν. 
«ς ἃς “ ,) Ἂ, ον ! 7 ὁ δὲ τῶν Μεσσηνίων χάριτι πεισθεὶς καὶ μάλιστα νομίσας 
Ν “ “ -" ! ἄνευ τῆς τῶν ᾿Αθηναίων δυνάμεως τοῖς ἠπειρώταις ξυμμάχοις 

μετὰ τῶν Αἰτωλῶν δύνασθαι ἂν κατὰ γῆν ἐλθεῖν ἐπὶ Βοιω- 

τοὺς διὰ Λοκρῶν τῶν Οὐὠλῶν ἐς Κυτίνιον τὸ Δωρικόν, ἐν 
 “ 7] ἃ 

δεξιᾷ ἔχων τὸν Παρνασσόν, ἕως καταβαίη ἐς Φωκέας, οἱ 

προθύμως ἐδόκουν κατὰ τὴν ᾿Αθηναίων αἰεί ποτε φιλίαν 

ξυστρατεύσειν ἢ κὰν βί θῆναι (καὶ Φωκεῦ ἠὸ ρατεύσειν ἢ κἂν βίᾳ προσαχθῆναι (καὶ Φωκεῦσιν ἠδὴ 

ὅμορος ἡ Βοιωτία ἐστίν), ἄρας οὖν ξύμπαντι τῷ στρατεύματι 

2 Λευκαδίας Ἐ : ᾿Αρκαδίας σοί. τὸ ἡ, Ὁ τὸ σοῦ! Π(τἢ 11 καὶ 
πόλεως Ὁ : πόλεώς τε εςεἰί. [6] 80 ξυστρατεύσειν 5.4] : ξυστρα- 
τεῦσαι ΝΜ : ξυ(ν)στρατεύειν ςείί. 

ἩΤ οἷ 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ : 

5 Α ΄Ὰ 3 “ “ 9 ΩΣ “ :} 

ἀπὸ τῆς Λευκάδος ἀκόντων τῶν ᾿Ακαρνάνων παρέπλευσεν ἐς 

Σόλλιον. κοινώσας δὲ τὴν ἐπίνοιαν τοῖς ᾿Ακαρνᾶσιν, ὡς οὐ 
, Ν  Ὰ ῇ Ν 3 Ψ ϑρες Ἃ, 

προσεδέξαντο διὰ τῆς Λευκάδος τὴν οὐ περιτείχισιν, αὐτὸς 
“ “-  “ “ Ν γᾺ ἊΝ: ᾿; 

τῇ λοιπῇ στρατιᾷ, Κεφαλλῆσι καὶ Μεσσηνίοις καὶ Ζακυνθίοις 
Ἄν» ΓΑ ᾽7 “- »] “ ,ὔ καὶ ᾿Αθηναίων τριακοσίοις τοῖς ἐπιβάταις τῶν σφετέρων 
“ ς Ν ᾿ Ἂς Υ “ 7 3. ΣᾺ, [6 

νεῶν (αἱ γὰρ πέντε καὶ δέκα τῶν Κερκυραίων ἀπῆλθον νῆες), 
9 4 3,)..05 5 » ε “Ὁ Ν 3 53 “ Ψι 

ἐστράτευσεν ἐπ᾿ Αἰτωλούς. ὡρμᾶτο δὲ ἐξ Οἰνεῶνος τῆς 
3 Ὁ 3 

Λοκρίδος. οἱ δὲ ᾿Οζδλαι οὗτοι Λοκροὶ ξύμμαχοι ἦσαν, καὶ 
Ἂν “- “ “ 

ἔδει αὐτοὺς πανστρατιᾷ ἀπαντῆσαι τοῖς ᾿Αθηναίοις ἐς τὴν 

μεσόγειαν: ὄντες γὰρ ὅμοροι τοῖς Αἰτωλοῖς καὶ ὁμόσκευοι 
Ι4 3 » 5 Ψ,. “ ’ὔ “ » 

μεγάλη ὠφελία ἐδόκουν εἶναι ξυστρατεύοντες μάχης τε ἐμ- 

πειρίᾳ τῆς ἐκείνων καὶ χωρίων. αὐλισάμενος δὲ τῷ στρατῷ 
» “ δ “ , ἀκ ὙΞ “ ΡῚ Ὅς 7 ς Ν 
ἐν τοῦ Διὸς τοῦ Νεμείου τῷ ἱερῷ, ἐν ᾧ Ησίοδος ὁ ποιητὴς 

᾽ ἘῸΝ “ ν. ὸ “- Ν ϑο ῃ τ Ν , λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ ἀποθανεῖν, χρησθὲν αὐτῷ ἐν Νεμέᾳ 
΄- - [ἢ σι 6 " 5 γα 5 ἂν 2 7 

τοῦτο παθεῖν, ἅμα τῇ ἕῳ ἄρας ἐπορεύετο ἐς τὴν Αἰτωλίαν. 

καὶ αἱρεῖ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἸΠοτιδανίαν καὶ τῇ δευτέρᾳ Κρο ρεῖ τῇ πρώτῃ ἡμέρς ίαν καὶ τῇ δευτέρᾳ Κρο- 
κύλειον καὶ τῇ τρίτῃ Τείχιον, ἔμενέ τε αὐτοῦ καὶ τὴν λείαν 1 Π|5 ΧΟ ἘΠῚ ᾿" 
9 3 ἤ “ “Δ 9 , Ἂν Ν ᾿Α ἐς Εὐπάλιον τῆς Λοκρίδος ἀπέπεμψεν" τὴν γὰρ γνώμην 
“ Ἂς 5, 4 “ ϑιοΝ τὴν ᾿ῷ οἱ Ν 

εἶχε τὰ ἄλλα καταστρεψάμενος οὕτως ἐπὶ Οφιονέας, εἰ μὴ 
“- Ἂ 

βούλοιντο ξυγχωρεῖν, ἐς Ναύπακτον ἐπαναχωρήσας στρα- 

τεῦσαι ὕστερον. 
ε Ν 3 ! Ν Μ 

Τοὺς δὲ Αἰτωλοὺς οὐκ ἐλάνθανεν αὕτη ἡ παρασκευὴ οὔτε 
“ Ν ΄“ 5 " 5 Ψ, ς Ἂς 3 

ὅτε τὸ πρῶτον ἐπεβουλεύετο, ἐπειδὴ τε ὃ στρατὸς ἐσεβε- 
τά “. Ἐ] 40 Ι Ὁ“ Ν Εἰ Ψἤ 

βλήκει, πολλῇ χειρὶ ἐπεβοήθουν πάντες, ὥστε καὶ οἱ ἐσχατοι 
μ "4 “- 

᾿Οφιονέων οἱ πρὸς τὸν Μηλιακὸν κόλπον καθήκοντες Βωμιῆς 
Ν ΄Ὁ 5 Ψ' “ Ἂς "4 ’ «ς 

καὶ Καλλιῆς ἐβοήθησαν. τῷ δὲ Δημοσθένει τοιόνδε τι οἱ 
, Ν “ Μεσσήνιοι παρήνουν, ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον: ἀναδιδάσκοντες 

δος “ } “ ς » « ,7ὔ «ς Ψ ψὰν 3. Ὧν 
αὐτὸν τῶν Αἰτωλῶν ὡς εἴη ῥᾳδία ἡ αἵρεσις, ἰέναι ἐκέλευον 
“ Ι 5 ΝῊ Ν Ψ ἅς Ἂς , 4 “Ἂι , 

ὅτι τάχιστα ἐπὶ τὰς κώμας καὶ μὴ μένειν ἕως ἂν ξύμπαντες 
ς , 3 ’ Ἂς 3: τ Ν. ΒΝ “ ἁθροισθέντες ἀντιτάξωνται, τὴν δ᾽ ἐν ποσὶν αἰεὶ πειρᾶσθαι 

ς “ ς Ν "4 Ν Ν “ ,, ρ Ψ “ αἱρεῖν. ὁ δὲ τούτοις τε πεισθεὶς καὶ τῇ τύχῃ ἐλπίσας, ὅτι 
δῶν ΣΟ τ, 5 “ ᾿Ν Ν 2 3 7] ὰ 

οὐδὲν αὐτῷ ἠναντιοῦτο, τοὺς Λοκροὺς οὐκ ἀναμείνας οὺς 

Ι τῶν οῦ. ΑΒΕΕΜ 
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ΤΣΠΘΡΙΩΝ Τ 

5: ὑφι. νἢ ““ “- Ν ς “- Ν 53 

αὐτῷ ἔδει προσβοηθῆσαι (ψιλῶν γὰρ ἀκοντιστῶν ἐνδεὴς ἣν 
, τ Α ».-ἴ 2 ΄ Ν Ν “ ς χὰ « ͵ 

μάλιστα) ἐχώρει ἐπὶ Αἰγιτίου, καὶ κατὰ κράτος αἱρεῖ ἐπιών. 
ς 7 Ν Ὁ Ψ ἣν ϑινε 3... ἃ “- , “- 

ὑπέφευγον γὰρ οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐκάθηντο ἐπὶ τῶν λόφων τῶν 
ας ὃ “- ’, ὌΝ Ν “Δ, Ὁ “ 7 ») ΄ 
ὑπὲρ τῆς πόλεως" ἣν γὰρ ἐφ ὑψηλῶν χωρίων ἀπέχουσα 

“- ᾽ς 

τῆς θαλάσσης ὀγδοήκοντα σταδίους μάλιστα. οἱ δὲ Αἰτωλοί 
» μὰ Ν 7 

(βεβοηθηκότες γὰρ ἤδη ἦσαν ἐπὶ τὸ Αἰγίτιον) προσέβαλλον 
“- 3 Ἷ' Ν - Ἁ ΄ Ἵ Ν ΄- 

τοῖς ᾿Αθηναίοις καὶ τοῖς ξυμμάχοις καταθέοντες ἀπὸ τῶν 
" λόφων ἄλλοι ἄλλοθεν καὶ ἐσηκόντιζον, καὶ ὅτε μὲν ἐπίοι τὸ 

“- 3 ω » ς ͵ ᾿ “ Ὁ 

τῶν ᾿Αθηναίων στρατόπεδον, ὑπεχώρουν, ἀναχωροῦσι δὲ 
5 ᾿ Ν 3 ΦέιῸΝ ν᾽ Ἅ ς , Ζ ἐπέκειντο. καὶ ἦν ἐπὶ πολὺ τοιαύτη ἣ μάχη, διώξεις τε 

Ὁ 6 7 5 Φ 5 Ι΄: ο’ 3 ς» “- 

καὶ ὑπαγωγαΐί, ἐν οἷς ἀμφοτέροις ἥσσους ἦσαν οἱ ᾿Αθηναῖοι. 
7 Ν μὴ «ς ’, 4 ’,ὔ ᾿ς 7 5 “- ον 2 

μέχρι μὲν οὖν οἱ τοξόται εἶχόν τε τὰ βέλη αὐτοῖς καὶ οἷοί τε 
--} “ « ἊΝ “Ἔ: “ Ἂς ς 5 Ν 

ἦσαν χρῆσθαι, οἱ δὲ ἀντεῖχον (τοξευόμενοι γὰρ οἱ Αἰτωλοὶ 
Μ᾿ 7, “ , 

ἄνθρωποι ψιλοὶ ἀνεστέλλοντο) ἐπειδὴ δὲ τοῦ τε τοξάρχου 
Ὁ Ἄ 

ἀποθανόντος οὗτοι διεσκεδάσθησαν καὶ αὐτοὶ ἐκεκμήκεσαν 
Ἂ ΦΌΡΟΝ ἊΝ “ ὃ δὲ ’ Ψ΄ “ 2 Ν 

καὶ ἐπὶ πολὺ τῷ αὐτῷ πόνῳ ξυνεχόμενοι, οἵ τε Αἰτωλοὶ 
3. ἐνβ ν᾿." , “ Ν ΄ ΒΩ Ν 
ἐνέκειντο καὶ ἐσηκόντιζον, οὕτω δὴ τραπόμενοι ἔφευγον, καὶ 

ἐσπίπτοντες ἔς τε χαράδρας ἀνεκβάτους καὶ χωρία ὧν οὐκ 
ἀν 5, 7] ᾿ Ν ς ς Ἂς 2 “- ΄“- 

ἦσαν ἔμπειροι διεφθείροντο' καὶ γὰρ ὁ ἡγεμὼν αὑτοῖς τῶν 
ςς α ’ὔ « ΄ 5 Ἧ ΄ « Ν 

ὁδῶν Χρόμων ὃ Μεσσήνιος ἐτύγχανε τεθνηκώς. οἱ δὲ 

Αἰτωλοὶ ἐσακοντίζοντες πολλοὺς μὲν αὐτοῦ ἐν τῇ τροπῇ 
“ 86 Ν 

κατὰ πόδας αἱροῦντες ἄνθρωποι ποδώκεις καὶ ψιλοὶ δι- 
, Ἂς Ν ᾽ὔ “ ς “ «ς ᾿ς " Ἂς ἐφθειρον, τοὺς δὲ πλείους τῶν ὁδῶν ἁμαρτάνοντας καὶ ἐς τὴν 
“ 5 7 “ 7 5 5 “ , 

ὕλην ἐσφερομένους, ὅθεν διέξοδοι οὐκ ἦσαν, πῦρ κομισά- 
΄- Ϊ , 7 “ ΄“΄ 

μενοι περιεπίμπρασαν: πᾶσά τε ἰδέα κατέστη τῆς φυγῆς 
Ν “ , “ “ 

καὶ τοῦ ὀλέθρου τῷ στρατοπέδῳ τῶν ᾿Αθηναίων, μόλις τε 
,. ἅ «ῳ ἥ Ν “-“ “- 

ἐπὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὸν Οἰνεῶνα τῆς Λοκρίδος, ὅθεν περ 
Ν ν᾽ Ε ΄ «ε ’ , 5 , Ν 

καὶ ὡρμήθησαν, οἱ περιγενόμενοι κατέφυγον. ἀπέθανον δὲ 
“ Ν Ν᾿ ον ας 2 7ὕ ς - Ν 

τῶν τε ξυμμάχων πολλοὶ καὶ αὐτῶν ᾿Αθηναίων ὁπλῖται περὶ 
ἢ ΄σ Ν ΄- 

εἴκοσι μάλιστα καὶ ἑκατόν. τοσοῦτοι μὲν τὸ πλῆθος καὶ 
ε « 5 Ὁ “ 
ἡλικία ἡ αὐτὴ οὗτοι βέλτιστοι δὴ ἄνδρες ἐν τῷ πολέμῳ 

3 ὑπέφυγον Ἡεγννεγάεη 6 προσέβαλον (ἃ 26 τῷ στρα- 
τοπέδῳ Ἰλεἶδκε : τῶν στρατοπέδων ςεἰΐ. : 771 “4 1Π:6γεἴργηι51 ὀχογοῖίνε Ν 4118 
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ΙΟῚΙ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

τῷδε ἐκ τῆς ᾿Αθηναίων πόλεως διεφθάρησαν: ἀπέθανε δὲ 

καὶ ὁ ἕτερος στρατηγὸς Προκλῆς. τοὺς δὲ νεκροὺς ὑπο- 
σπόνδους ἀνελόμενοι παρὰ τῶν Αἰτωλῶν καὶ ἀναχωρήσαντες 

ἐς Ναύπακτον ὕστερον ἐς τὰς ᾿Αθήνας ταῖς ναυσὶν ἐκομί- 

σθησαν. Δημοσθένης δὲ περὶ Ναύπακτον καὶ τὰ χωρία 

ταῦτα ὑπελείφθη, τοῖς πεπραγμένοις φοβούμενος τοὺς ᾿Αθη- 

ναίους. 

Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ οἱ περὶ Σικελίαν 
᾿Αθηναῖοι πλεύσαντες ἐς τὴν Λοκρίδα ἐν ἀποβάσει τέ τινι 

τοὺς προσβοηθήσαντας Λοκρῶν ἐκράτησαν καὶ περιπόλιον 

αἱροῦσιν ὃ ἦν ἐπὶ τῷ "Αληκι ποταμῷ. 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ θέρους Αἰτωλοὶ προπέμψαντες πρότερον ἔς 

τε Κόρινθον καὶ ἐς Λακεδαίμονα πρέσβεις, Τόλοφόν τε τὸν 

᾿Οφιονέα καὶ Βοριάδην τὸν Εὐρυτᾶνα καὶ Τείσανδρον τὸν 
᾿Αποδωτόν, πείθουσιν ὥστε σφίσι πέμψαι στρατιὰν ἐπὶ 
Ναύπακτον διὰ τὴν τῶν ᾿Αθηναίων ἐπαγωγήν. καὶ ἐξέ- 

πεμψαν Λακεδαιμόνιοι περὶ τὸ φθινόπωρον τρισχιλίους 
ὁπλίτας τῶν ξυμμάχων. τούτων ἦσαν πεντακόσιοι ἐξ 

Ἡρακλείας τῆς ἐν Τραχῖνι πόλεως τότε νεοκτίστου οὔσης" 

Σπαρτιάτης δ᾽ ἦρχεν Ἐὐρύλοχος τῆς στρατιᾶς, καὶ ξυνη- 

κολούθουν αὐτῷ Μακάριος καὶ Μενεδάϊος οἱ Σπαρτιᾶται. 
ξυλλεγέντος δὲ τοῦ στρατεύματος ἐς Δελφοὺς ἐπεκηρυκεύετο 
Εὐρύλοχος Λοκροῖς τοῖς Ὁ ὥλαις: διὰ τούτων γὰρ ἡ ὁδὸς ἣν 

ἐς Ναύπακτον, καὶ ἅμα τῶν ᾿Αθηναίων ἐβούλετο ἀποστῆσαι 

αὐτούς. ξυνέπρασσον δὲ μάλιστα αὐτῷ τῶν Λοκρῶν ᾿Αμ- 
φισσῆς διὰ τὸ τῶν Φωκέων ἔχθος δεδιότες" καὶ αὐτοὶ πρῶτοι 

δόντες ὁμήρους καὶ τοὺς ἄλλους ἔπεισαν δοῦναι φοβουμένους 

τὸν ἐπιόντα στρατόν, πρῶτον μὲν οὖν τοὺς ὁμόρους αὐτοῖς 
Μυονέας (ταύτῃ γὰρ δυσεσβολώτατος ἡ Λοκρίς), ἔπειτα 

Ἰπνέας καὶ Μεσσαπίους καὶ Τριταιέας καὶ Χαλαίους καὶ 

21 Μενεδαῖος ΗἩ πάδοη (δοςαπέμπι σογγ. ἵν. ὈΙΠάοΓγ) : Μενέδατος σοα4. 
26 πρῶτοι Κα βεγ: πρῶτον σοαά. : γίνε! Νὶ 118 29 Μυανέας ἴῃ {ϊ{π|115 
ΒΟΥ Γ Ὁ 30 Μεταπίους Θίερῃ. ΒΥΖ. Τριτοιέας (6: Τριταίους 
ΘΊΘΡΠ, ΒΥΖ. : Τριτέας ἴῃ {{{|15 ΒΟΥ ΡΙαΓ Χαλειέας ἴπ {{{0115 ΒοτΙ ΙΓ Γ 
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ἘΣΤΟΡΊΩΝ Τ 

ε 7 οἱ 

Τολοφωνίους καὶ ἫἩ σσίους καὶ Οἰανθέας. οὗτοι καὶ ξυν- 
͵ Ι Ὃ “ Ν ε ΄ Ν Ν 5 

εστράτευον πάντες. λπαῖοι δὲ ὁμήρους μὲν ἔδοσαν, ἠκο- 
“Ὁ 7 “ 

λούθουν δὲ οὔ: καὶ Ὕαϊοι οὐκ ἔδοσαν ὁμήρους πρὶν αὐτῶν 
- ᾽ὔ ’ὔ »ἤ Ν 5 Ν Ν ᾽ὔ 

εἷλον κώμην Τ]όλιν ὄνομα ἔχουσαν. ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο 
Ν Ν ς 7 7] 5 7] Ν ’ 

5 πάντα καὶ τοὺς ὁμήρους κατέθετο ἐς Κυτίνιον τὸ Δωρικόν, 
2 Τὰ “ στ Ν Ν “ Ν “ “- Ν 
ἐχώρει τῷ στρατῷ ἐπὶ τὴν Ναύπακτον διὰ τῶν Λοκρῶν, καὶ 

᾽ὔ 2 “- ες -“ » ἸἈρο δὰ Ν 2 Ϊ᾿ 3 Ἂς 

πορευόμενος Οἰνεῶνα αἱρεῖ αὐτῶν καὶ Επάλιον. οὐ γὰρ 

προσεχώρησαν. γενόμενοι δ᾽ ἐν τῇ Ναυπακτίᾳ καὶ οἱ 
᾿ ἈΝ" ἐν δ , ὅς 7 Ν “- Ν᾿ 

Αἰτωλοὶ ἅμα ἤδη προσβεβοηθηκότες ἐδῇουν τὴν γῆν καὶ 
Ν , 5" Ἁ δ Ὁ 5... ΄, 

τοτὸ προάστειον ἀτείχιστον ὃν εἷλον" ἐπί τε Μολύκρειον 

ἐλθόντες τὴν Κορινθίων μὲν ἀποικίαν, ᾿Αθηναίων δὲ ὑπήκοον, 
«ς “ Ἕ Ν , “ " Ἂν 5 ᾽ὔ 

αἱροῦσιν. Δημοσθένης δὲ ὃ ᾿Αθηναῖος (ἔτι γὰρ ἐτύγχανεν 
Ἃ ἊΝ ας 2 “ 2 Ζ Ν ΄, ΄ 
ὧν μετὰ τὰ ἐκ τῆς Αἰτωλίας περὶ Ναύπακτον) προαισθό- 

“ “ ᾿, Ψ Ν 3 δ 5 Ν 7 
μενος τοῦ στρατοῦ καὶ δείσας περὶ αὑτῆς, ἐλθὼν πείθει 
5 ΄- “ ΄ς ΄ς .Ὦ ΄" Ι 9 Δ 

ι5 Ἀκαρνᾶνας, χαλεπῶς διὰ τὴν ἐκ τῆς Λευκάδος ἀναχώρησιν, 

βοηθῆσαι Ναυπάκτῳ. καὶ πέμπουσι μετ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν 
“- ᾽7ὔ ε Ἕ ψ-- ’ ψ, Ν ᾽ὔ 

νεῶν χιλίους ὁπλίτας, οἱ ἐσελθόντες περιεποίησαν τὸ χωρίον" 
Χ Ν 3 Ν ἥ ΡΟ» “ ἜΞΩ ὡς δὴ; Ν “ 

δεινὸν γὰρ ἣν μὴ μεγάλου ὄντος τοῦ τείχους, ὀλίγων δὲ τῶν 
5 ’ 2 5 7ὔ 5 ’ Ν Ν [ 3 

ἀμυνομένων, οὐκ ἀντίσχωσιν. Ἐϊὑρύλοχος δὲ καὶ οἱ μετ 
5; “ [4 ΝΜ Ν Ἂς "} “ ἂν 5 7, 

20 αὑτοῦ ὡς ἤσθοντο τὴν στρατιὰν ἐσεληλυθυῖαν καὶ ἀδύνατον 
Ἁ ᾿ς ΄, 7 [ - 2 ΄ 3 Ἄν ον 7 
ὃν τὴν πόλιν βίᾳ ἑλεῖν, ἀνεχώρησαν οὐκ ἐπὶ Πελοποννήσου, 

ἀλλ᾽ ἐς τὴν Αἰολίδα τὴν νῦν καλουμένην Καλυδῶνα καὶ 
“ Ν 5 Ν Ἕ ἾΑ δὴ ἊΝ ’, ΄ 

Πλευρῶνα καὶ ἐς τὰ ταύτῃ χωρία καὶ ἐς Ιρόσχιον τῆς 
3 “ 7. Ἅ 3 Ν 

Αἰτωλίας. οἱ γὰρ ᾿Αμπρακιῶται ἐλθόντες πρὸς αὐτοὺς 
΄- ἌΝ 9 ΄“ 

25. πείθουσιν ὥστε μετὰ σφῶν ἴΑργει τε τῷ ᾿Αμφιλοχικῷ καὶ 
2 7] σ᾿ Β ». “Ἂ ΝΙΝ 7, « 7 

Αμφιλοχίᾳ τῇ ἄλλῃ ἐπιχειρῆσαι καὶ ᾿Ακαρνανίᾳ ἅμα, λέ- 
δ δ “ μὶ Ν 

γοντες ὅτι, ἢν τούτων κρατήσωσι, πᾶν τὸ ἠπειρωτικὸν Λακε- 
»} 

δαιμονίοις ξύμμαχον καθεστήξει. καὶ ὁ μὲν Εὐρύλοχος 
Ἂς Χ ἈΝ 5 ἊΣ 2 Ἃ « Ἕ “ “ Ν πεισθεὶς καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς ἀφεὶς ἡσύχαζε τῷ στρατῷ περὶ 

80 τοὺς χώρους τούτους, ἕως τοῖς ᾿Αμπρακιώταις ἐκστρατευσα- 
ἔ ΝΝ ἣν αν 7 ων Ν Ν , 5 4 μένοις περὶ τὸ Αργος δέοι βοηθεῖν. καὶ τὸ θέρος ἐτελεύτα. 

ς ἌΝ « “ 7 3 - ΓΑ αρῚ , “ 

Οἱ δ΄ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αθηναῖοι τοῦ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος 

1 ᾿Ἰσίους ἴῃ {{{π|115 ΘοΥΙ ΙΓ 23 ῬΓΙῸ5 ἐς 5ε0]. ΗἩυννεγάθῃ 
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11. 103 

Ι04 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

9 ’ὔ ΄- “ « ,,Ἅ ! ν Ν Ψ΄ι " 

ἐπελθόντες μετὰ τῶν Ἑλλήνων ξυμμάχων καὶ ὅσοι Σικελῶν 
Ν ! Ν 3, 

κατὰ κράτος ἀρχόμενοι ὑπὸ Συρακοσίων καὶ ξύμμαχοι ὄντες 
ΨΦ [ ») “ 2 Ἂ ψ , 3..5 ἀποστάντες αὐτοῖς ἀπὸ Συρακοσίων] ξυνεπολέμουν, ἐπ 
Μ Ἂν Ν ΟΣ ἴνησσαν τὸ Σικελικὸν πόλισμα, οὗ τὴν ἀκρόπολιν Συρα- 

’; κ , Ν Ὄ ο 5 4 ϊ: “- 

κόσιοι εἶχον, προσέβαλον, καὶ ὡς οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, 

ἀπῆσαν. ἐν δὲ τῇ ἀναχωρήσει ὑστέροις ᾿Αθηναίων τοῖς ΠΡ ὸ ἡ; χώρῃ ρ ῆ 
Ἷ “ “ 

ξυμμάχοις ἀναχωροῦσιν ἐπιτίθενται οἱ ἐκ τοῦ τειχίσματος 

Συρακόσιοι, καὶ προσπεσόντες τρέπουσί τε μέρος τι τοῦ 
“ », , “ στρατοῦ καὶ ἀπέκτειναν οὐκ ὀλίγους. καὶ μετὰ τοῦτο ἀπὸ 

τῶν νεῶν ὃ Λάχης καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἐς τὴν Λοκρίδα ἀπο- 
“..ἊὉ 

βάσεις τινὰς ποιησάμενοι κατὰ τὸν Καϊκῖνον ποταμὸν τοὺς 

προσβοηθοῦντας Λοκρῶν μετὰ Προξένου τοῦ Καπάτωνος 
ς 7 Ι 3 Ι ΩΝ νιν ΄, 3 
ὡς τριακοσίους μάχῃ ἐκράτησαν καὶ ὅπλα λαβόντες ἀπε- 

’ χώρησαν. 
“ Ψ “ “ “ “-“ Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Δῆλον ἐκάθηραν ᾿Αθηναῖοι 

Ἂς Ν ’ ΡΊΒΕΣ Ν Ν ᾿Ν ΓΑ 
κατὰ χρησμὸν δὴ τινα. ἐκάθηρε μὲν γὰρ καὶ Πεισίστρατος 

ὁ τύραννος πρότερον αὐτήν, οὐχ ἅπασαν, ἀλλ᾽ ὅσον ἀπὸ τοῦ 
«ε “Ὁ “- “ Ψ, ’ὔ τὰ - ΟῚ , ΓΝ 

ἱεροῦ ἐφεωρᾶτο τῆς νήσου: τότε δὲ πᾶσα ἐκαθάρθη τοιῷδε 
»)» “ “ 53 “- , 9 ΄ 

τρόπῳ. θῆκαι ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν Δήλῳ, πάσας 
“ “- Ἢ 4 5 “-“ 

ἀνεῖλον, καὶ τὸ λοιπὸν προεῖπον μήτε ἐναποθνήσκειν ἐν τῇ 
,Ἅ , 5 7ὔ 5 8. ὧ Ν «ς Ὰ 7 νήσῳ μήτε ἐντίκτειν, ἀλλ᾽’ ἐς τὴν “Ρήνειαν διακομίζεσθαι. 

ἀπέχει δὲ ἡ 'ῬΡήνεια τῆς Δήλου οὕτως ὀλίγον ὥστε ΤΠολυ- 
’ ΄“- 

κράτης ὁ Σαμίων τύραννος ἰσχύσας τινὰ χρόνον ναυτικῷ 
“ ς 7 Ν 

καὶ τῶν τε ἄλλων νήσων ἄρξας καὶ τὴν Ῥήνειαν ἑλὼν 
“- “- ΄ Ἂ - 

ἀνέθηκε τῷ ᾿Απόλλωνι τῷ Δηλίῳ ἁλύσει δήσας πρὸς τὴν 
(αἱ ν ἊΝ », 4 “ Ἂς Ν. ! Δῆλον. καὶ τὴν πεντετηρίδα τότε πρῶτον μετὰ τὴν κάθαρσιν 

“- ᾽ 5 4 Ἂ δῇ ἐποίησαν οἱ ᾿Αθηναῖοι τὰ Δήλια. ἣν δέ ποτε καὶ τὸ πάλαι 
ἷὰ “- “- 3 Ν , μεγάλη ξύνοδος ἐς τὴν Δῆλον τῶν ᾿Ιώνων τε καὶ περικτιόνων 

-  κ , νησιωτῶν" ξύν τε γὰρ γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐθεώρουν, ὥσπερ 
΄“ “- 5 7 μὴ 

νῦν ἐς τὰ ᾿Εφέσια Ἴωνες, καὶ ἀγὼν ἐποιεῖτο αὐτόθι καὶ 
“ ’ “ 

γυμνικὸς καὶ μουσικός, χορούς τε ἀνῆγον αἷ πόλεις. δηλοῖ 

38 ἀπὸ Συρακοσίων 566]. Κα ἸδξετηΑῖΚΕΓ ἐπ᾿ Ἴνησσαν Ἑ : ἐπὶ νῆσ- 
σαν ΑΒΟῈΕ: ἐπ᾽ ἵνισαν Μ΄: ἐπὶ νίσαν «σα 26 πενταετηρίδα ἃ 
(α ετγαϑβιιπι) Μ : πεντετηρίαν ( 27 τὰ Δήλια 5ες]. Ηετγννεγάδη 
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ἸΣΤΟΡΙΩΝ Τὶ ΠΠ. τος 
Ν “ “ “ 3 ἢ “ Ν - [Ὰ 

δὲ μάλιστα Ὅμηρος ὅτι τοιαῦτα ἣν ἐν τοῖς ἐπεσι τοῖσδε, ἃ 

ἐστιν ἐκ προοιμίου ᾿Απόλλωνος" 
δ Ἕ “-“ - , 

ἀλλ᾽ ὅτε Δήλῳ, Φοῖβε, μάλιστά γε θυμὸν ἐτέρφθης, 
δ « ’ὔ “ἢ 2 4 ἔνθα τοι ἑλκεχίτωνες ᾿Ιάονες ἡγερέθονται 

- σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι γυναιξί τε σὴν ἐς ἀγυιάν" 
σι 

" 4 ΥΩ “-“ Ἂ “- ἔνθα σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ 
7 “ “3 

μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν καθέσωσιν ἀγῶνα. 
“ ἃς Ν “ 3 Ν. 5 ἧς 5,5 ᾿ 5 ,ὔ 5 ὅτι δὲ καὶ μουσικῆς ἀγὼν ἣν καὶ ἀγωνιούμενοι ἐφοίτων ἐν 5 

-“ “- ! σ΄ ΄“- ΝΥ 

τοῖσδε αὖ δηλοῖ, ἅ ἐστιν ἐκ τοῦ αὐτοῦ προοιμίου: τὸν γὰρ 
᾿ “- “ “ το Δηλιακὸν χορὸν τῶν γυναικῶν ὑμνήσας ἐτελεύτα τοῦ ἐπαίνου 

᾿ Ὡι ὦ φ Ω ὧν Ὁ Ὁ , ᾿ ἐς τάδε τὰ ἔπη, ἐν οἷς καὶ ἑαυτοῦ ἐπεμνήσθη 
ἡ ἀλλ᾽ ἄγεθ᾽, ἱλήκοι μὲν ᾿Απόλλων ᾿Αρτέμιδι ξύν, 

χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισθε 
΄ » «ς ’, ΄ Ἂ ᾽ὔ ΨΦ 7 

μνήσασθ', ὁππότε κέν τις ἐπιχθονίων ἀνθρώπων 
Ι ΤΕ ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελθών" 

ἐδ “ 7 3. ἡ 9.1 τὰ Ὁ τὰ - 
ὦ κοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 

“ , ἐνθάδε πωλεῖται, καὶ τέῳ τέρπεσθε μάλιστα; 
ς - ἜΜ ΤλΘΝ “ « , 3 ’ 
ὑμεῖς ὃ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασθαι ἀφήμως" 
. Ν Ἐξ λον ς ο -“ Ν Υ͂ ᾿ ΄ ᾿] 
τυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι παιπαλοέσσῃ. 

“ ᾿ σ 4 7, [τ ἘΝ Ν Ν 
2. τοσαῦτα μὲν “Ὅμηρος ἐτεκμηρίωσεν ὅτι ἣν καὶ τὸ πάλαι 6 

“ » 

μεγάλη ξύνοδος καὶ ἑορτὴ ἐν τῇ Δήλῳ: ὕστερον δὲ τοὺς 
Ν Ν᾿ « “ Ν 6.3 “, 3. Ὁ “-“ ΕΣ 

μὲν χοροὺς οἱ νησιῶται καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι μεθ᾽ ἱερῶν ἔπεμ- 
Ν -ς Ν Ἂν 5 “ Ν Ν “ ΄ ἜΦΨΙΝ 

πον, τὰ δὲ περὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ πλεῖστα κατελύθη ὑπὸ 
΄-“ «ς 4 ’ Ν᾿ Ν δ. ἴα, ὔ Ν 3 ἴον 

ξυμφορῶν, ὡς εἰκός, πρὶν δὴ οἱ ᾿Αθηναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα 
ὰ 5) 25 ἐποίησαν καὶ ἱπποδρομίας, ὃ πρότερον οὐκ ἦν. 

“ 3 5 “ “- 2 “ 

Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿Αμπρακιῶται, ὥσπερ ὑποσχόμενοι ΤοΟ5 
3 ’ Ν , “4 Εὐρυλόχῳ τὴν στρατιὰν κατέσχον, ἐκστρατεύονται ἐπὶ ΓΑργος 

Ἦν." Ν τὸ ᾿Αμφιλοχικὸν τρισχιλίοις ὁπλίταις, καὶ ἐσβαλόντες ἐς 
Ν 5 ͵ Ε “ τὴν ᾿Αργείαν καταλαμβάνουσιν Ὄλπας, τεῖχος ἐπὶ λόφου 

Ν Ν “» Ϊ, -“ 

30 ἰσχυρὸν πρὸς τῇ θαλάσσῃ, ὅ ποτε ᾿Ακαρνᾶνες τειχισάμενοι 
“ “ Ἑ Ν “ 3 

κοινῷ δικαστηρίῳ ἐχρῶντο: ἀπέχει δὲ ἀπὸ τῆς ᾿Αργείων 

3 ἄλλοτε ( ΔΠΊΘΓΔΓΙΙΙ5 6 τε νι]ρῸ : οπι. Ἑσοα4. 16 ὕμμιν ςοαά. 
Ὦγτπη, πη. : ὑμῖν οοἀ4. 30 ροβί ᾿Ακαρνᾶνες Δ44. καὶ ᾿Αμφίλοχοι Ν΄Ίε58 



111. τοῦ 

ΙΟΘ6 

ΙΟ7 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ 

’ὔ, 

πόλεως ἐπιθαλασσίας οὔσης πέντε καὶ εἴκοσι σταδίους 
΄“- 

μάλιστα. οἱ δὲ ᾿Ακαρνᾶνες οἱ μὲν ἐς ΓἼΑργος ξυνεβοήθουν, 
ε Ν “ 3 ᾽ὔ -} μ» ΄᾿ Ψ ἃ “ οἱ δὲ τῆς Αμφιλοχίας ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ ὃ Κρῆναι 

καλεῖται, φυλάσσοντες τοὺς μετὰ Εὐρυλόχου Πελοποννήη- 
γΑ Ν ͵ Ν Ν 3 Υς ’ὕ Ψ σίους μὴ λάθωσι πρὸς τοὺς Αμπρακιώτας διελθόντες, ἐστρα- 

74 7 Ν Ν 3 σὰ ἤ Ν ᾿ Ἂς 

τοπεδεύσαντο. πέμπουσι δὲ καὶ ἐπὶ Δημοσθένη τὸν ἐς τὴν 

Αἰτωλίαν ᾿Αθηναίων στρατηγήσαντα, ὅπως σφίσιν ἡγεμὼν 
Ζ. ἊΝ 5 ιν Ἂς » “ Ψ' Ψ, ἃ Ε ἊΝ 

γίγνηται, καὶ ἐπὶ τὰς εἴκοσι ναῦς ᾿Αθηναίων αἱ ἔτυχον περὶ 

Πελοπόννησον σὖσαι, ὧν ἦρχεν ᾿Αριστοτέλης τε ὃ Τιμοκρά- 

τους καὶ ἱεροφῶν δ᾽ Αντιμνήστου. ἀπέστειλαν δὲ καὶ ἄγγελον 
«ε ἊΝ Ν Μ 3 ΄-΄. 5 Ἂν ,ὔ Υ 

οἱ περὶ τὰς ᾿Ολπας Αμπρακιῶται ἐς τὴν πόλιν κελεύοντες 

σφίσι βοηθεῖν πανδημεί, δεδιότες μὴ οἱ μετ᾽ Εὐρυλόχου οὐ 
΄“ ω “δ ἴα, 

δύνωνται διελθεῖν τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας καὶ σφίσιν ἢ μονωθεῖσιν 
ς 7 δ 5 “ 7 3 δ 5 7 

ἢ μάχη γένηται ἢ ἀναχωρεῖν βουλομένοις οὐκ ἢ ἀσφαλές. 
ς Ἂς Ων Ψ ») ’ὔ ' ι ἢ Μ᾽ 

Οἱ μὲν οὖν μετ᾽ Εὐρυλόχου Πελοποννήσιοι ὡς ἤσθοντο 
Ἂς Ἂ Μ 3 Ἷ “ ,“ 9 “ 

τοὺς ἐν ᾿Ολπαις ᾿Αμπρακιῶτας ἥκοντας, ἄραντες ἐκ τοῦ 
3 

Προσχίου ἐβοήθουν κατὰ τάχος, καὶ διαβάντες τὸν ᾿Αχε- 
“- Ῥὰ 7 .Ἐ:} ψ, Μ .Ὶ ΄ Ν Ν ΡῚ 

λῷον ἐχώρουν δι ᾿Ακαρνανίας οὔσης ἐρήμου διὰ τὴν ἐς 
“, Ν Ψ ’ὔ 

ἼΑργος βοήθειαν, ἐν δεξιᾷ μὲν ἔχοντες τὴν Στρατίων πόλιν 
“- “- " 2 

καὶ τὴν φρουρὰν αὐτῶν, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὴν ἄλλην ᾿Ακαρνα- 
2 ἣ, ᾽ὔ Ν "Ὁ 7 “ “5 »,} ὃ ἧς “ 

νίαν. καὶ διελθόντες τὴν Στρατίων γῆν ἐχώρουν διὰ τῆς 
ϑ᾿ οὶ Δ Φυτίας καὶ αὖθις Μεδεῶνος παρ᾽ ἔσχατα, ἔπειτα διὰ Λιμναίας" 

καὶ ἐπέβησαν τῆς ᾿Αγραίων, οὐκέτι ᾿Ακαρνανίας, φιλίας δὲ 
σ΄. δ 5 “. ’ 

σφίσιν. λαβόμενοι δὲ τοῦ Θυάμου ὄρους, ὅ ἐστιν ᾿Αγραϊκόν, 
“5 7 3 5 σι Ν 7 5" Ν Ἅ ,7ὔ Ἂς 

ἐχώρουν δι’ αὐτοῦ καὶ κατέβησαν ἐς τὴν Αργείαν νυκτὸς 
΄ Ὁ ’ὔ Ν 

ἤδη, καὶ διεξελθόντες μεταξὺ τῆς τε ᾿Αργείων πόλεως καὶ 
΄ι ἴω Ρ] εὖ 

τῆς ἐπὶ Κρήναις ᾿Ακαρνάνων φυλακῆς ἔλαθον καὶ προσ- 
΄“ ’ὔ 

ἔμειξαν τοῖς ἐν Ὄλπαις ᾿Αμπρακιώταις. γενόμενοι δὲ ἁθρόοι 
ε “" ε 7 7 5 Ἂν Ἂς ᾽ὔ 7 

ἅμα τῇ ἡμέρᾳ καθίζουσιν ἐπὶ τὴν Μητρόπολιν ἐλ ον 
ν: Ρ] -“ Ν “ Μ 

καὶ στρατόπεδον ἐποιήσαντο. ᾿Αθηναῖοι δὲ ταῖς εἴκοσι ναυσὶν 
5 ΟΥ̓ 7ὔ » Ν 3 “ Ἷ 

οὐ πολλῷ ὕστερον παραγίγνονται ἐς ΤΟΡ Αμπρακικὸν κόλπον 
“ “ ᾽ Ψ Ν 

βοηθοῦντες τοῖς ᾿Αργείοις, καὶ Δημοσθένης Μεσσηνίων μὲν 

24 ᾿Αγραϊκόν Ο. ΜΏΠΙΕΓ : ἀγροῖκον σοἀά, 831 κόλπον οπι. ΑΒΕΕΝ 
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ΨΦΕΟΡΙΩΝ Ἢ 

7 3 

ἔχων διακοσίους ὁπλίτας, ἑξήκοντα δὲ τοξότας ᾿Αθηναίων. 
- » Ἂ 

καὶ αἱ μὲν νῆες περὶ τὰς Ὄλπας τὸν λόφον ἐκ θαλάσσης 

ἐφώρμουν: οἱ δὲ ᾿Ακαρνᾶνες καὶ ᾿Αμφιλόχων ὀλίγοι (οἱ γὰρ 

πλείους ὑπὸ ᾿Αμπρακιωτῶν βίᾳ κατείχοντο) ἐς τὸ ΓΑργος ἤδ μπρ ᾿ Χ βχοθοηθη 

ξυνεληλυθότες παρεσκευάζοντο ὡς μαχούμενοι τοῖς ἐναντίοις, 
καὶ ἡγεμόνα τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ αἱροῦνται Δημοσθένη 

“ “ Ν 

μετὰ τῶν σφετέρων στρατηγῶν. ὃ δὲ προσαγαγὼν ἐγγὺς 
“ Μ 5 ν΄ 5 5 Ν Ἷ 

τῆς Ολπης ἐστρατοπεδεύσατο, χαράδρα ὃ αὑτοὺς μεγάλη 
- δ, Ν ἢ ες Ἃ Ἶ ᾿ 5. τῷ διεῖργεν. καὶ ἡμέρας μὲν πέντε ἡσύχαζον, τῇ δ᾽ ἕκτῃ 

--Ψ 3 [ «ς ον Ν “ Ν 5. ΣῈ ἐτάσσοντο ἀμφότεροι ὡς ἐς μάχην. καὶ (μεῖζον γὰρ ἐγέ- 

νετὸ καὶ περιέσχε τὸ τῶν Πελοποννησίων στρατόπεδον) ὃ 
ἷω ᾽ὔ Ἂν ΄“» ’ὔ Ἂν ς Ἑ ,ὔ 

Δημοσθένης δείσας μὴ κυκλωθῇ λοχίζει ἐς ὁδόν τινα κοίλην 
ε Ἂς , καὶ λοχμώδη ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς ξυναμφοτέρους ἐς τετρα- 

κοσίους, ὅπως κατὰ τὸ ὑπερέχον τῶν ἐναντίων ἐν τῇ ξυνόδῳ 
Ψν - Ὡς Ὁ 

αὐτῇ ἐξαναστάντες οὗτοι κατὰ νώτου γίγνωνται. ἐπεὶ δὲ 
Ἂ 5 Ψ, Φ ει “ Ν 

παρεσκεύαστο ἀμφοτέροις, ἦσαν ἐς χεῖρας, Δημοσθένης μὲν 

τὸ δεξιὸν κέρας ἔχων μετὰ Μεσσηνίων καὶ ᾿Αθηναίων ὀλί- 
Ν ἣΝιε Κ 3 ων ες 4 γ΄ 2 “ 

γων, τὸ δὲ ἄλλο ᾿Ακαρνᾶνες ὡς ἕκαστοι τεταγμένοι ἐπεῖχον»; 
᾿ ᾿ Ϊώ καὶ ᾿Αμφιλόχων οἱ παρόντες ἀκοντισταί, Πελοποννήσιοι δὲ 

'.9 “ 5 Ν “ Ν , Ὁ 
καὶ ᾿Αμπρακιῶται ἀναμὶξ τεταγμένοι πλὴν Μαντινέῶν: οὗτοι 

δὲ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μᾶλλον καὶ οὐ τὸ κέρας ἄκρον ἔχοντες 
«ς 4 Φ »; 3 3 ͵7ὔ »᾽ “3 Ν » Οὐ Ν 

ἁθρόοι ἦσαν, ἀλλ᾽ Εὐρύλοχος ἔσχατον εἶχε τὸ εὐώνυμον καὶ 
«ς 3 3, “ ἂς Ἂ Ν , «ς πὰ 

οἵ μετ΄ αὑτοῦ, κατὰ Μεσσηνίους καὶ Δημοσθένη. ὡς δ᾽ ἐν 
Ν " » , “ ᾿ «ς ᾿ Ν 

χερσὶν ἤδη ὄντες περιέσχον τῷ κέρᾳ οἱ Πελοποννήσιοι καὶ 
9 “ Ἁ Ν “ 5 ΨῪ (δ) ἊΝ 5 7 3 ἐκυκλοῦντο τὸ δεξιὸν τῶν ἐναντίων, οἱ ἐκ τῆς ἐνέδρας ᾿Ακαρ- 

νᾶνες ἐπιγενόμενοι αὐτοῖς κατὰ νώτου προσπίπτουσί τε καὶ 
“ “ 1 5 5 δ « “ “ 5 

τρέπουσιν, ὥστε μῆτε ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι φοβηθέντας τε ἐς 
Ν Ν “ “ ἊΝ 

φυγὴν καὶ τὸ πλέον τοῦ στρατεύματος καταστῆσαι ἐπειδὴ 
Ν Ων Ν ἑ κεν γὰρ εἶδον τὸ κατ᾽ Εὐρύλοχον καὶ ὃ κράτιστον ἦν διαφθειρό- 

“ - “ 7 
μενον, πολλῷ μᾶλλον ἐφοβοῦντο. καὶ οἱ Μεσσήνιοι ὄντες 

7 ᾿ς “ Ἑ Ν ΑΝ ΟΜ »] ΨὟᾺ ταύτῃ μετὰ τοῦ Δημοσθένους τὸ πολὺ τοῦ ἔργου ἐπεξῆλθον. 

2 τὸν λόφον 56:6]. Ἡογννεγάξῃ 15 νῶτον ΑΒΕ ΕΜ ιργδαβογ. α 
31 ἐξῆλθον ΔΙΒῈ: διεξῆλθον Μ 
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10 

ΘΟΥΚΥ ΔΙ ΟΥ 

3 “ 

οἱ δὲ ᾿Αμπρακιῶται καὶ οἱ κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας ἐνίκων τὸ 
3. τὴ ἷΝ ᾿ Ν ΝΟ 5 Ψ' Ἂ Ἂς 

καθ᾽ ἑαυτοὺς καὶ πρὸς τὸ ΓΑργος ἀπεδίωξαν: καὶ γὰρ μαχι- 
͵ “-“ “ 

μώτατοι τῶν περὶ ἐκεῖνα τὰ χωρία τυγχάνουσιν ὄντες. 

ἐπαναχωροῦντες δὲ ὡς ἑώρων τὸ πλέον νενικημένον καὶ οἱ 
5 “ “ 

ἄλλοι ᾿Ακαρνᾶνες σφίσι προσέκειντο, χαλεπῶς διεσῴζοντο 

ἐς τὰς Ὄλπας, καὶ πολλοὶ ἀπέθανον αὐτῶν, ἀτάκτως καὶ 
᾽ κ᾿ , ,ὕ Ν. , Ὁ Ν 

οὐδενὶ κόσμῳ προσπίπτοντες πλὴν Μαντινέων" οὗτοι δὲ 

μάλιστα ξυντεταγμένοι παντὸς τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησαν. 
Δ Ε Ἂς 4 Ξ}} ΓΖ Σ 2 ΄ 

καὶ ἡ μὲν μάχη ἐτελεῦτα ἐς ὀψέ. 

Μενεδάϊος δὲ τῇ ὑστεραίᾳ Εὐρυλόχου τεθνεῶτος καὶ Μα- 
͵7ὔ ΔΙΌΥΝ Ἂς Ἂ ρὴ Ἂς Ν 5 “ ΙΝ καρίου αὐτὸς παρειληφὼς τὴν ἀρχὴν καὶ ἀπορῶν μεγάλης 

Νὴ ᾿ ἥσσης γεγενημένης ὅτῳ τρόπῳ ἢ μένων πολιορκήσεται ἔκ 

τε γῆς καὶ ἐκ θαλάσσης ταῖς ᾿Αττικαῖς ναυσὶν ἀποκεκλῃ- 
, Ἃ Δ 75 “ ’ ᾿ ’ Ν 

μένος ἢ καὶ ἀναχωρῶν διασωθήσεται, προσφέρει λόγον περὶ 

σπονδῶν καὶ ἀναχωρήσεως Δημοσθένει καὶ τοῖς ᾿Ακαρνάνων 

στρατηγοῖς, καὶ περὶ νεκρῶν ἅμα ἀναιρέσεως. οἱ δὲ νεκροὺς 

μὲν ἀπέδοσαν καὶ τροπαῖον αὐτοὶ ἔστησαν καὶ τοὺς ἑαυτῶν 

τριακοσίους μάλιστα ἀποθανόντας ἀνείλοντο, ἀναχώρησιν 

δὲ ἐκ μὲν τοῦ προφανοῦς οὐκ ἐσπείσαντο ἅπασι, κρύφα δὲ 
“ “ Δημοσθένης μετὰ τῶν ξυστρατήγων ᾿Ακαρνάνων σπένδονται 

4} .᾿ “ , “ Μαντινεῦσι καὶ Μενεδαΐῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρχουσι τῶν 

Πελοποννησίων καὶ ὅσοι αὐτῶν ἦσαν ἀξιολογώτατοι ἀπο- 
“ ς 4 ᾽ὔ “ Ἂς ἢ εν 

Ὁ Ὁ ΑΝ κατὰ τάχος, βουλόμενος ψιλῶσαι τοὺς ᾿Αμπρακιώτας 

τε καὶ τὸν μισθοφόρον ὄχλον [τὸν ἕενικόν], μάλιστα δὲ 
“ Ν 

Λακεδαιμονίους καὶ Πελοποννησίους διαβαλεῖν ἐς τοὺς ἐκείνῃ 
, σ ε ᾽ὔ ΝΝΝ χ, - “ ΄ὔ 

χρήζων “Ἕλληνας ὡς καταπροδόντες τὸ ἑαυτῶν προυργιαί- 
Ὶ Ν τερον ἐποιήσαντο. καὶ οἱ μὲν τούς τε νεκροὺς ἀνείλοντο 

“ 3 ’ 

καὶ διὰ τάχους ἔθαπτον, ὥσπερ ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἀποχώρησιν 
Ὁ “ 7 Ν “ 

κρύφα οἷς ἐδέδοτο ἐπεβούλευον: τῷ δὲ Δημοσθένει καὶ τοῖς 
- Ν »} “ 

᾿Ακαρνᾶσιν ἀγγέλλεται τοὺς ᾿Αμπρακιώτας τοὺς ἐκ τῆς 
“ Ρ] “ ᾿ 

πόλεως πανδημεὶ κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν ᾿Ολπῶν ἀγγε- 

2 ἐπεδίωξαν Ἡαδ5ε 9 ἐς ΓΟ: ἕως ἐς Ε' αἱ : ἕως σαί. 24. τὸν 
ξενικόν 560], Ἡ δγννεσάβῃ 
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ΣΤΟΡΙΩΝ τὸ 

λίαν ἐπιβοηθεῖν διὰ τῶν ᾿Αμφιλόχων, βουλομένους τοῖς ἐν 

Ὄλπαις ξυμμεῖξαι, εἰδότας οὐδὲν τῶν γεγενημένων. καὶ 
“ “ 7 “ 

πέμπει εὐθὺς τοῦ στρατοῦ μέρος τι τὰς ὁδοὺς προλοχιοῦντας 
Ν Ν Ν ᾿Ζ εἶ τ 5 -“ 

καὶ τὰ καρτερὰ προκαταληψομένους, καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ 
[ ιζ β θ -“" δ νν Ἂ: ὍΆ 5 ᾽ὔ ὃ᾽ ς ἅμα παρεσκευάζετο βοηθεῖν ἐπ᾽ αὐτούς. ἐν τούτῳ οἱ 

Μαντινῆς καὶ οἷς ἔσπειστο πρόφασιν ἐπὶ λαχανισμὸν καὶ 

φρυγάνων ξυλλογὴν ἐξελθόντες ὑπαπῆσαν κατ᾽ ὀλίγους, 
Ἷς » ἃ ἴω “» 

ἅμα ξυλλέγοντες ἐφ᾽ ἃ ἐξῆλθον δῆθεν: προκεχωρηκότες 
Ἱ “ 7 ΄- 

δὲ ἤδη ἄπωθεν τῆς ᾿"Ολπης θᾶσσον ἀπεχώρουν. οἱ δ᾽ 
᾿ “ Ν ἘΠΛΟ “ Ν ϑέαεν Ψ Ἔ 
Αμπρακιῶται καὶ οἱ ἄλλοι, ὅσοι Ἰμὲν ἐτύγχανον οὕτως 
ς »» 7 ς Υ̓ Ῥ ἐ Ὁ“ Ν 

ἁθρόοι ξυνεξελθόντες, ὡς ἔγνωσαν ἀπιόντας, ὥρμησαν καὶ 

αὐτοὶ καὶ ἔθεον δρόμῳ, ἐπικαταλαβεῖν βουλόμενοι. οἱ δὲ 

᾿Ακαρνᾶνες τὸ μὲν πρῶτον καὶ πάντας ἐνόμισαν ἀπιέναι 
5 ΄ ςε ᾽ὔ ν᾿ Ν Ψ᾽ 3 ᾽η ,ὔ ἀσπόνδους ὁμοίως καὶ τοὺς Πελοποννησίους ἐπεδίωκον, καί 

τινας αὐτῶν τῶν στρατηγῶν κωλύοντας καὶ φάσκοντας 
ἐσπεῖσθαι αὐτοῖς ἠκόντισέ τις, νομίσας καταπροδίδοσθαι 

σφᾶς: ἔπειτα μέντοι τοὺς μὲν Μαντινέας καὶ τοὺς Πελο- 
7 5 Φ Ἂ ΠΝ » ΒΡ ἈΝ δ τ ποννησίους ἀφίεσαν, τοὺς δ᾽ ᾿Αμπρακιώτας ἔκτεινον. καὶ ἣν 

Ἂς “δ ν᾿ Ἵ » 2 ’ὔ “4 Ἂν » 

πολλὴ ἐρις καὶ ἄγνοια εἴτε Αμπρακιώτης τίς ἐστιν εἴτε [Πελο- 
᾿ “ 

ποννήσιος. καὶ ἐς διακοσίους μέν τινας αὐτῶν ἀπέκτειναν" οἱ 

δ᾽ ἄλλοι διέφυγον ἐς τὴν ᾿Αγραΐδα ὅμορον οὖσαν, καὶ Σαλύν- 
“ “Ν. θιος αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Αγραίων φίλος ὧν ὑπεδέξατο. 

Οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ᾿Αμπρακιῶται ἀφικνοῦνται ἐπ᾽ ᾽1δο- 
7 Ν 

μενήν. ἐστὸν δὲ δύο λόφω ἡ ̓ Ιδομενὴ ὑψηλώ: τούτοιν τὸν 
“ Ν ΄“. 

μὲν μείζω νυκτὸς ἐπιγενομένης οἱ προαποσταλέντες ὑπὸ τοῦ 

Δημοσθένους ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλαθόν τε καὶ ἔφθασαν 
, Χ δὸς Ἔτι νὴ δ δ Ἢ) “ 

προκαταλαβόντες, τὸν δ᾽ ἐλάσσω ἔτυχον οἱ Αμπρακιῶται 
“ 

προαναβάντες καὶ ηὐλίσαντος ὁ δὲ Δημοσθένης δειπνήσας 
»] [4 οἷ Χ " , 5 Ν [ ,ὔ 3 ψ ἀν 

ἐχώρει καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα ἀπὸ ἑσπέρας εὐθύς, αὐτὸς 
Ν “ς .“ Υ ρον Ἐν “ 3 “ ἂν Ξ;..4Ὁ Ἂς “ 

μὲν τὸ ἥμισυ ἔχων ἐπὶ τῆς ἐσβολῆς, τὸ ὃ ἄλλο διὰ τῶν 
5 “- 5. δὰ ΝΜ Ω » ΟῚ ᾽7 ἡγεῖ. Ὁ 
Αμφιλοχικῶν ὀρῶν. καὶ ἅμα ὄρθρῳ ἐπιπίπτει τοῖς Αμπρα- 

1ο μὲν] μένοντες 5.41: μὴ Ηπάς οὕτως) τούτοις Ἠετννεγάεπ 
11 ξυνελθόντε  ΔΒΕΕ 27 απίε τὸν 44. ἐς Καρεγ 
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᾽ Ν 9 “ 9 “ Ν 3 ,ὔ Ν ᾿ κιώταις ἔτι ἐν ταῖς εὐναῖς καὶ οὐ προῃσθημένοις τὰ γεγενη- 

μένα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον νομίσασι τοὺς ἑαυτῶν εἶναι" καὶ 
Ν Ν ᾽ , »] ᾽ὔ Ε , 

γὰρ τοὺς Μεσσηνίους πρώτους ἐπίτηδες ὃ Δημοσθένης 

προύταξε καὶ προσαγορεύειν ἐκέλευε, Δωρίδα τε γλῶσσαν 
- Ι 

ἱέντας καὶ τοῖς προφύλαξι πίστιν παρεχομένους, ἅμα δὲ καὶ 

οὐ καθορωμένους τῇ ὄψει νυκτὸς ἔτι οὔσης. ὡς οὖν ἐπέπεσε 
τῷ στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσι, καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς αὐτοῦ 

διέφθειραν, οἵ δὲ λοιποὶ κατὰ τὰ ὄρη ἐς φυγὴν ὥρμησαν. 
4 “΄“ “Ἂ ΄“ 

προκατειλημμένων δὲ τῶν ὁδῶν, καὶ ἅμα τῶν μὲν ᾿Αμφιλό- 

χων ἐμπείρων ὄντων τῆς ἑαυτῶν γῆς καὶ ψιλῶν πρὸς ὁπλίτας, 

τῶν δὲ ἀπείρων καὶ ἀνεπιστημόνων ὅπῃ τράπωνται, ἐσπί- 
" Ν Ἂν , ΒΝ, 

πτοντες ἐς τε χαράδρας καὶ τὰς προλελοχισμένας ἐνέδρας 
“ ΄ ΄ “ - 

διεφθείροντο. καὶ ἐς πᾶσαν ἰδέαν χωρήσαντες τῆς φυγῆς 
3 ’ ᾿ 9 ἃς 2 Ἂν, 5 , 
ἐτράποντό τινες καὶ ἐς τὴν θάλασσαν οὐ πολὺ ἀπέχουσαν, 

( ε 3, Ν 2 Ν “ 7 ε “ καὶ ὡς εἶδον τὰς ᾿Αττικὰς ναῦς παραπλεούσας ἅμα τοῦ 

ἔργου τῇ ξυντυχίᾳ, προσένευσαν, ἡγησάμενοι ἐν τῷ αὐτίκα 
“ ων Ν “ “ “ 

φόβῳ κρεῖσσον εἶναι σφίσιν ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ναυσίν, εἰ δεῖ, 
“-“ ΝΥ “ 

διαφθαρῆναι ἢ ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ ἐχθίστων ᾿Αμφιλό- 

χων. οἱ μὲν οὖν ᾿Αμπρακιῶται τοιούτῳ τρόπῳ κακωθέντες 

ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐσώθησαν ἐς τὴν πόλιν: ᾿Ακαρνᾶνες δὲ 
Ν Ν - , 

σκυλεύσαντες τοὺς νεκροὺς καὶ τροπαῖα στήσαντες ἀπεχώ- 
»} γ Ν 2 “Ὁ “ ς ’ὔ Φ “ 9 Ν ρησαν ἐς ΓΑργος. καὶ αὐτοῖς τῇ ὑστεραίᾳ ἦλθε κῆρυξ ἀπὸ 

τῶν ἐς ᾿Αγραίους καταφυγόντων ἐκ τῆς ᾿Ολπης ᾿Αμπρα- 
“ 7] “ ““ ἃ 

κιωτῶν, ἀναίρεσιν αἰτήσων τῶν νεκρῶν οὺς ἀπέκτειναν 
“ ᾽ ἣ “ 

ὕστερον τῆς πρώτης μάχης, ὅτε μετὰ τῶν Μαντινέων καὶ 

τῶν ὑποσπόνδων ξυνεξῇῆσαν ἄσπονδοι. ἰδὼν δ᾽ ὁ κῆρυξ 
“ Νὴ “ “ 

τὰ ὅπλα τῶν ἀπὸ τῆς πόλεως ᾿Αμπρακιωτῶν ἐθαύμαζε τὸ 
“- ᾿ 3 Ν Μ Ν 5 2 ΜΚ “ Ἂς “ 

πλῆθος" οὐ γὰρ ἤδει τὸ πάθος, ἀλλ᾽ ῴετο τῶν μετὰ σφῶν 

εἶναι. καί τις αὐτὸν ἤρετο ὅτι θαυμάζοι καὶ ὁπόσοι αὐτῶν 

τεθνᾶσιν, οἰόμενος αὖ ὁ ἐρωτῶν εἶναι τὸν κήρυκα ἀπὸ τῶν 

ἐν ᾿Ιδομεναῖς. ὃ δ᾽ ἔφη διακοσίους μάλιστα. ὑπολαβὼν 
3 “- δ᾽ ὁ ἐρωτῶν εἶπεν “ οὔκουν τὰ ὅπλα ταυτὶ φαίνεται, ἀλλὰ 

32 Ροβί ταυτὶ Δα4. διακοσίων (σ΄) Κα ἄρετΓ 
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“ Ὁ 4 ᾿] 4 Ν Φ 5 - ζ 5 Ν “ 

πλέον ἢ χιλίων. αὖθις δὲ εἴπεν ἐκεῖνος “οὐκ ἄρα τῶν 
Ἂν ἃ ἴω Ψ μι ἀρ ς ε ἌΓ ῸΝ ᾿ς ζ » 

μεθ᾽ ἡμῶν μαχομένων ἐστίν. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο “ εἴπερ γε 
ε “ "» 5 “ Ν 5 Ι΄; ᾽ δ᾽" Ψ “ 5 ἈΝ 

ὑμεῖς ἐν ᾿Ιδομενῇ χθὲς ἐμάχεσθε. ἀλλ᾽ ἡμεῖς γε οὐδενὶ 
ΟῚ , 7 2 Ν 7 3 “ἰν 35 7, ᾽ ς ν 
ἐμαχόμεθα χθές, ἀλλὰ πρῴην ἐν τῇ᾽ ἀποχωρήσει. καὶ 

Ν Ἂς , ε “ ἂς Ψ Ν “ ’ὔ, Ἂ 

μὲν δὴ τούτοις γε ἡμεῖς χθὲς ἀπὸ τῆς πόλεως βοηθήσασι 
“- . “- 5 » 3 { Ἂς “ «ε δ ᾿ 

τῆς ᾿Αμπρακιωτῶν ἐμαχόμεθα. ὁ δὲ κῆρυξ ὡς ἤκουσε καὶ 
, “- 7 

ἔγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς πόλεως βοήθεια διέφθαρται, ἀνοιμώξας 

καὶ ἐκπλαγεὶς τῷ μεγέθει τῶν παρόντων κακῶν ἀπῆλθεν 
͵ ζ Ν 

εὐθὺς ἄπρακτος καὶ οὐκέτι ἀπήτει τοὺς νεκρούς. πάθος γὰρ 
“  “ ΄λ ἍἝΔΛλ (ὃ 5 » ε 7 , ὃ) 

τοῦτο μιᾷ πόλει ηνίδι ἐν ἴσαις ἡμέραις μέγιστον δὴ 
“- Ν Ν ’ ’, 5 7 ν 5 ν »] 

τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε ἐγένετο. καὶ ἀριθμὸν οὐκ 
ν ΡΞ ᾿ ,ὔ ΄ὔ Υ Ν - 7 
ἔγραψα τῶν ἀποθανόντων, διότι ἄπιστον τὸ πλῆθος λέγεται 
5 7 ε Ν ἂν 7ὔ “ ΄ Ψ Υ͂ 

ἀπολέσθαι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος τῆς πόλεως. ᾿Αμπρακίαν 

μέντοι οἶδα ὅτι, εἰ ἐβουλήθησαν ᾿Ακαρνᾶνες καὶ ᾿Αμφίλοχοι 

᾿Αθηναίοις καὶ Δημοσθέγει πειθόμενοι ἐξελεῖν, αὐτοβοεὶ ἂν 
- » "ἡ Ν ἘΣ δ. " 45. 

εἷλον" νῦν ὃ ἔδεισαν μὴ οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔχοντες αὑτὴν χαλε- 

πώτεροι σφίσι πάροικοι ὦσιν. 
“ “ “ “-“ 

Μετὰ δὲ ταῦτα τρίτον μέρος νείμαντες τῶν σκύλων τοῖς 

᾿Αθηναίοις τὰ ἄλλα κατὰ τὰς πόλεις διείλοντο. καὶ τὰ μὲν 
- 3 7 ἢ (ον, Ν Ν “ 5 ’ - “ 

τῶν ᾿Αθηναίων πλέοντα ἑάλω, τὰ δὲ νῦν ἀνακείμενα ἐν τοῖς 

᾿Αττικοῖς ἱεροῖς Δημοσθένει ἐξηρέθησαν τριακόσιαι παν- ροῖς Δημ ηρέθη ρ 
᾿ ν᾿ Ὗ δ᾽. Ἂς 7 Ν στ “ 5. 

οπλίαι, καὶ ἄγων αὑτὰς κατέπλευσεν" καὶ ἐγένετο ἅμα αὑτῷ 
Ν Ν 5 “ ᾽ 7 Ν 4 Ν 4 ρ 

μετὰ τὴν ἐκ τῆς Αἰτωλίας ξυμφορὰν ἀπὸ ταύτης τῆς πράξεως 
, “- “ ᾽ ἀδεεστέρα ἡ κάθοδος. ἀπῆλθον δὲ καὶ οἱ ἐν ταῖς εἴκοσι 

ναυσὶν ᾿Αθηναῖοι ἐς Ναύπακτον. ᾿Ακαρνᾶνες δὲ καὶ ᾿Αμφί- 
ἴω) «ς 

λοχοι ἀπελθόντων ᾿Αθηναίων καὶ Δημοσθένους τοῖς ὡς 

Σαλύνθιον καὶ ᾿Αγραίους καταφυγοῦσιν ᾿Αμπρακιώταις καὶ 

Πελοποννησίοις ἀναχώρησιν ἐσπείσαντο ἐξ Οἰνιαδῶν, οἷπερ 

καὶ μετανέστησαν παρὰ Σαλυνθίου. καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον 
Υ͂ Ν 3 “-“ σπονδὰς καὶ ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο ἑκατὸν ἔτη ᾿Ακαρνᾶνες 

ἡ. 7 ᾿ 3 , φιςκς “Ὁ “ ,) 

καὶ ᾿Αμφίλοχοι πρὸς ᾿Αμπρακιώτας ἐπὶ τοῖσδε, ὥστε μήτε 

15 ἐξελεῖν] ἐπελθεῖν Εὶ 23 ἐκ οἵη. Α ΒΕΜ [6] 28 οἷπερ 
α. Ηετγλδπη : οἵπερ ςοαά. 29 Σαλυνθίου α. Ἡοτηάπη : Σαλύνθιον 
οοαα, 

ΗΙ, τ 
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3 

Αμπρακιώτας μετὰ ᾿Ακαρνάνων στρατεύειν ἐπὶ Πελοποννη- 
᾽ὔ 7ὔ 3 “Ὁ ἈΟΣ “ ΡΟ γι ᾽ὔ 

σίους μήτε ᾿Ακαρνᾶνας μετὰ ᾿Αμπρακιωτῶν ἐπ᾽ ᾿Αθηναίους, 
΄-΄Ἔ ΄ 7 ΄“ 

βοηθεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, καὶ ἀποδοῦναι ᾿Αμπρακιώτας ὅπόσα 
ΩΥ δ ψ 3 

ἢ χωρία ἢ ὁμήρους ᾿Αμφιλόχων ἔχουσι, καὶ ἐπὶ ᾿Ανακτόριον 
- , Ν “ “ 

μὴ βοηθεῖν πολέμιον ὃν ᾿Ακαρνᾶσιν. ταῦτα ξυνθέμενοι 

διέλυσαν τὸν πόλεμον. μετὰ δὲ ταῦτα Κορίνθιοι φυλακὴν 
ς “, 5 'ς 3 ’ὔ 5 7 5} "κᾳ ς ΓΑ 

ἑαυτῶν ἐς τὴν ᾿᾿Αμπρακίαν ἀπέστειλαν ἐς τριακοσίους ὅπλί- 

τας καὶ Ξενοκλείδαν τὸν Εὐθυκλέους ἄρχοντα: οἱ κομιζόμενοι 
“ Ἂς “ 2 ’ὔ’ 5 7] Ἂς Ν 5:9 ’ὔὕ 

χαλεπῶς διὰ τῆς ἡπείρου ἀφίκοντο. τὰ μὲν κατ᾽ ᾿Αμπρακίαν 

οὕτως ἐγένετο. 
3 “ “- “ “ “ Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αθηναῖοι τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος ἔς τε 

Ν ς “ ἴω ΄“ 

τὴν ᾿Ιἱμεραίαν ἀπόβασιν ἐποιήσαντο ἐκ τῶν νεῶν μετὰ τῶν 

Σικελῶν τῶν ἄνωθεν ἐσβεβληκότων ἐς τὰ ἔσχατα τῆς 
ς γ ἈΝ ΣΝ, ἃς 5. ΄, " 3 ΄ 
Ἱμεραΐας, καὶ ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους ἔπλευσαν. ἀναχωρήη- 

«ε 7] 

σαντες δὲ ἐς Ῥήγιον Πυθόδωρον τὸν ᾿Ισολόχου ᾿Αθηναίων 

στρατηγὸν καταλαμβάνουσιν ἐπὶ τὰς ναῦς διάδοχον ὧν ὃ 
ἰ 3 Λάχης ἦρχεν. οἱ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ξύμμαχοι πλεύσαντες 

ἔπεισαν τοὺς ᾿Αθηναίους βοηθεῖν σφίσι πλείοσι ναυσίν" τῆς 
ἊΝ ἊΝ “ 3. τὰ ς ϑ ὩΣ Ια “ - μὲν γὰρ γῆς αὐτῶν οἱ Συρακόσιοι ἐκράτουν, τῆς δὲ θαλάσσης 

ὀλίγαις ναυσὶν εἰργόμενοι παρεσκευάζοντο ναυτικὸν ξυναγεί- 

ροντες ὡς οὐ περιοψόμενοι. καὶ ἐπλήρουν ναῦς τεσσαράκοντα 
Φ.39 “ Ξ, 9 “ Ψ “ εἴ ὃν , 7] οἱ ᾿Αθηναῖοι ὡς ἀποστελοῦντες αὐτοῖς, ἅμα μὲν ἡγούμενοι 

θᾶσσον τὸν ἐκεῖ πόλεμον καταλυθήσεσθαι, ἅμα δὲ βουλό- 

μενοι μελέτην τοῦ ναυτικοῦ ποιεῖσθαι. τὸν μὲν οὖν ἕνα τῶν 

στρατηγῶν ἀπέστειλαν Πυθόδωρον ὀλίγαις ναυσί, Σοφοκλέα 

δὲ τὸν Σωστρατίδου καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους ἐπὶ τῶν 

πλειόνων νεῶν ἀποπέμψειν ἔμελλον. ὁ δὲ Πυθόδωρος ἤδη 

ἔχων τὴν τοῦ Λάχητος τῶν νεῶν ἀρχὴν ἔπλευσε τελευτῶντος 
“ ὮΝ ΄- ὲ ᾿ “ τοῦ χειμῶνος ἐπὶ τὸ Λοκρῶν φρούριον ὃ πρότερον Λάχης εἷλε, 
Ν Ν , ας “ “ 9 , καὶ νικηθεὶς μάχῃ ὑπὸ τῶν Λοκρῶν ἀπεχώρησεν. ᾿ 
3 : ΕΑ ᾿Υ “ ς εν “ ». Ἑρρύη δὲ περὶ αὐτὸ τὸ ἔαρ τοῦτο ὃ ῥύαξ τοῦ πυρὸς ἐκ 

4 ὁμήρους ῬΟΡΡο : ὁμόρους ςοἄά. 13 Σικελῶν τῶν ῬΟΡΓΕΕ : 
Σικελιωτῶν σοαά. 80 ἀνεχώρησεν ΑΒΜ 

1Ο 
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ΕΥΤΟΡΕΩΝ ὋΤ' ΠῚ ττὸ 

“Ὁ Μ “ Ὗ ’ , “Ὁ Ἂς νΝ “- 

τῆς Αἴτνης, ὥσπερ καὶ πρότερον, καὶ γῆν τινὰ ἔφθειρε τῶν 
7, ἀί οας ἃ ἘΝ » ἥν ὦ » Ν “ ; 7 ὔ 

Καταναίων, οἱ ὑπὸ τῇ Αἴτνῃ τῷ ὄρει οἰκοῦσιν, ὅπερ: μέγιστόν 
2 » Ρ] “- Υ͂ 7 Ν ΄΄. δ ετσόσι ἐστιν ὄρος ἐν τῇ Σικελίᾳ. λέγεται δὲ πεντηκοστῷ ἔτει ῥυῆναι 2 

΄' “. Ν “- 

τοῦτο μετὰ τὸ πρότερον ῥεῦμα, τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσθαι 
“- Ὁ ΟΣ ἤ - “ 5 τὸ ῥεῦμα ἀφ᾽ οὗ Σικελία ὑπὸ “Ἑλλήνων οἰκεῖται. ταῦτα μὲν ῳ 

κατὰ τὸν χειμῶνα τοῦτον ἐγένετο, καὶ ἕκτον ἔτος τῷ πολέμῳ 
5 ΄, “- ἃ ΄ Α 
ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

1: Ροϑβέ καὶ Δ44. τὸ Α ΒΕ ΕΝ [6] 2 
πα ΠΟΤῚ ἐΕΓΕ 1 τῶν εἰς ΤΥ τέλος τῆς Ἐ ἀρχὴ τῆς 

π ΑΒΕΕΝ [χα Θ. 

.13 
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ΒΟΟΚ. ΠῚ 

ΓΗΑΡΒ. 1-25. Ζοηγί γοαν οἵ “ἦς 7α7. 

Ι 7 11γε ἡγναδΖο) ο7 «1 ΖΖζεα. 

Ι 

9 

2 

Ὶ 

ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμάζοντι. ὙΠπυογαΙά65, ἴῃ Π15 ἄδϑῖγα ΟΥ̓ ῬΥΕΟΙΒΙΟΏ, 
[85 ἱηνεηίεα ἃ βϑυϑίεπι, ΠΊΟΥΘ στρ] 4 016 ἰΠδη {Π6 οἱ σϑ]θπάδΥϑ, 

[ουπεα οὐ {Π6 βεαᾶβθοῦβ. ΤΠ6 ΞΕΠΊΠΊΕΙ σοηίδϊηβ εἰρη τπποηῖῃ5, δηα 

ἴΕ 15. 1{Π6 βεββοὴ [Ὁ ΠΔΠΠς}ΑΥῪ Οροσϑίϊοηβ. ὙΠῸ νπίου [ΟαΥ πιοητῃ5 

ΙΓ ἃ Ρετοά οὗ τεϑί. ὙΤῆδ ΒΕΠΊΠΊΕΙ 15 βυαϊν!ἀεα ᾿πίο (1) ἅμα ἦρι 

ἀρχομένῳ, (2) τοῦ σίτου ἔτι χλωροῦ ὄντος, (3) περὶ σίτου ἐκβολήν 

(με ἴπΠ6 σού να5 10 {6 681), (4) τοῦ σίτου ἀκμάζοντος, (5) 

τρύγητος ([πΠ6 ν]ηΐαρ 6), (6) ὀπώρα, φθινόπωρον (1Π6 Ια5ὲ ἥπε ἄδγϑ5 οἵ 

δας πη). ' ἶ 

ἐγκαθεζόμενοι, ἡ ΡΙΓΟΠΙηρ᾽ {ΠΕΙΓ σΔΙῺΡ {πεγα. 

ὅπῃ παρείκοι, “ννοΎανοσ ἴ ψὰ5 ρΎδοίςα 0 16.᾽ “ (ἢ, 4. 36. 2 κατὰ τὸ 

αἰεὶ παρεῖκον. 

εἶργον τὸ μὴ... κακουργεῖν. τὸ μὴ κακουργεῖν δἰαῃη 5. ἃ5 84η ΟὈ]εοΐ 

αἴδιβα ἴο εἶργον. Τί 15 {Π6 δοσαβαίϊνα οἵ {πΠ6 νεῖ ἤοὰη, (ΟΕ 6. 1. 2 

διείργεται τὸ μὴ ἤπειρος οὖσα ΏΕΤΕ 5οπΊ6 ΜΟυ]α τεδά εἶναι ἴοΥ οὖσα. 

Ιπ (α διά 15 [ουπα δῇζσ εἶργον ἀηά διὰ τό 15 διβϑρεοίεα 8ἃ5 ἃ ᾿ου- 

ταρίϊοη οὗ δι᾽ αὐτό. 

τῶν ὅπλων, “τῆς σαΙΊρ.᾽ 

οὗ... τὰ σιτία. 80 νγὲ Πᾶνε ἴῃ 1. 48. 1 τριῶν ἡμερῶν σιτία. 

ευοΐέ οΥ 1 656ος τυλΖολ ἑαζες φίαεσο 2γεηταΐμγεζν οτυζ7ιρ ἕο {}ε 

ἴΐδεονογγ ο7 114 ἐφεῖρη ὧν {14 “4. ἐλεοηζαις. 

165 0ο5, Πα Γῆϊοβ, ννγὰθ οὔ δὴ δα] ἰοοίϊηρ οἵ δ] ας ψΊ ἢ 

Αἴμεηβ. [ἰ τεπιαϊηθα οὐ {ΠῸ68ὶ᾿ ΟΥΡΊΏΔ] σοηαϊ]οη5 οὗ τῆς 1) 6]1ΔῈ 

ςοηΐεάεγαου. Μγυί!]εδηβ ταίδιηθα 115 ν 8115, 115 πάνυ, δηῃᾶ [1ῖ5 

ΟἸΙ Αγ Ϊσα] σονουητηθηῖ. ἴΙ͂ἢ σα56 οὗ νγαγ ἴἴ ννγὰβ Ὀομπηά ἴο {χη ]5ἢ 

ΔΥΠΊΘΑ 5ῃ10ρ5. ΤῊΪΒ5 τενοὶὲ νγὰβ ρΙδηηθα ψ ἢ ἰῃ6 αἰτηοβί ας ΠΡ γαίίοη, 

ἃ5 5 γσϑαίβα ἴῃ [Π15 σμαρίοσ, δηὰ ἴ νὰ ἴΠ6 ποῖα ὄχαβρεσγαίίηρ ἴο 

ΟΣ. 1 Β 



ἘΠῚ 5 ΤΗΠΓΟΥΘΙΘΕΞ 

τῃ6. ΑἰΠδηΐδη5 βίποθ, 85 ἔδυ 85 ψγὰ Κηον, 1 ννὰβ ᾿5Π64 Ὁ ὯῸ 

δχοῦ56, Ἔχοερί {Πδΐ οἵ δηλ ΙΟΉ. 

οὐ προσεδέξαντο, “ ἀαε τοί τεσεϊνεα {ΠΕ 1 ῬΥΟΡρΟϑ415.᾿ 
καὶ ταύτην, “ΠΕ {Π6Υ δοίμα}}ν ἐΖα τενοὶι. 

2 τῶν λιμένων τὴν χῶσιν. ἼΤΠΕ επηίγδηςε οὗ {πΠ6 παύου νου Ὅς 

ΠδΙτον θα ὈΥ ἃ πιοΐα {11 10 ννὰβ βυ ΠΟΙ ΘΠΕΥ παύγονν ἴο 6 ο]οΞβαϑᾶ, 
ὙΠ ΘΏ ὩΘΟΘΘβαΙΥ, ΟΥ̓ ἃ σἤδΙ. 

τελεσθῆναι. ΔΙαϊ 15 τιϑιι}]ν (ογηηθα {Π6 εροχασείϊς ᾿πῆηϊνε, 
“ἸΘῪ νναιιθα ἴου 1Π6 οἸοβίηρ οἵ [Π6 Πδύρουγ.. .. ἴοσ ἴξ ἴο ὈῈ σοιη- 
ΡΙειβςα. ὙΠῈ ατξεὶς ᾿πἢη1 να ννὰβ ΟΥΙΡΊΠΔΙΥ τπΠ6 ἀαίϊνε οἵ δῇ 
ΔὈϑίγαςι ὩοπΏ, 8η4 Πεδῆσα 1 Ἔχρῦεϑϑαβ δῇ δοίίοῃ 20 ννῃῖ ἢ {παΐ οὗ 

{πΠ6 φονευηϊηρ ΝΕ Ὸ 15 αἰγεοίβα, ἃ5 πεῖ 1 Ἴχρίεϑϑαβ ἰῃ6 Ῥγροβαε 
οὔ {πεν νναϊηρ. 

ἃ μεταπεμπόμενοι ἦσαν, “νν Ὡ]Γἢ [ΠΕΥῪ ννεῖα εηρσαροα 1ῃ Βα ηἸηρ ἴοτ.ἢ 

3 κατὰ στάσιν, ΄ οι οἵ ρατίγν 5ρ1τ|ῖ.᾿ 

ξυνοικίζουσί τε τὴν Λέσβον ἐς τὴν Μυτιλήνην βίᾳ, “δτε ἰοτοϊην 

Τ1,650ο5 ἴο ῬΡεσοπηα ἱποογρογαίεα σι ΜυΈ]Θηθ. ὙΠΕΥ επάδανουσεά 

ἴο σοΙΏρΡΕ] {πΠ6 ἰοννηβ οἵ Απί155ι, Ετεϑαβ, δηα Ῥυττπδ ἴο Πηεῦρα {ΠΕ ῚΓ 

ον ἢ βεραζαῖε σονεζηϊηθηΐβ ἴῃ {Π6 σονεσητηδηΐ οἱ Μυ|6η6. 

προκαταλήψεται. [564 Δ) 5ο]αίεϊν. 

ἤδη: “αἱ οπςα.᾽ 

84 716 “11}1ογήαηις5 56717 ἃ 766 171 {16 1024 οἵ φεγ»γ2517.0 77 γ 6716 αὖ 

ζλε ,εαδέ 97 412οἷο Π7αζοεοῖς. 1771617 δ57ρ71: 25 7γεδγαζε. 

1 ἄρτι καθισταμένου καὶ ἀκμάζοντος. [{ 15 ΙΠΟΥΘΉ1016 ἐπαΐ καθιστα- 

μένου σῇ ἤαΙα πηθδῇ “1η 1(5 Ἰηΐδηογ᾽: “]υ51ὲ Ῥεριηηΐησ᾽ ἀπά “δἱ 115 

ΠοΙρ τ᾽ (ἀκμάζοντος) ατα σοηῃίτααϊοίοιν. Τ͵τδηβίαία “85 {ΠῸ6 νγ87 ννὰ5 

7.5: ἴῃ 115 τη] 4416 βίαρε᾽ ; οἴ, 2. 36. 3 καθεστηκυῖα ἡλικία, “[Π6 56 {{ΠΈ4 ΟΥ̓ 

Τ14416 {της οὗ 116. ὙΠαογάϊαδβ 15 ταίευσιηρσ ἴο {Π6 ἢ͵βί ρατί οἵ 

1ῃ6 ννδῦζ, 1. 6. {π6 ἴδῃ γϑαίβ᾽ νγαῦ νῃ]οἢ ΠΕῈ ΡΥΟΌΔΌΙΪΥ νψτοίς ἢγϑί, δηᾷ, 

8ἃ.5 ΔΡΡΙἸ6 ἰο {πΠῸ ουτίῃ γεαΐ, [ΠπΠ6 ννογα 15 ρρττορυῖαΐῖα ἘΠΟΌΡΉ. 

προσπολεμώσασθαι, “ ἴο ΠπηαΪζα ἃ εν ΘΠΕΙηΥ. 

μεῖζον μέρος νέμοντες τῷ μὴ βούλεσθαι ἀληθῆ εἶναι, “Δ 55] σὩΙΩΡ 

ἴοο πηι ἢ ψνεϊρης οὐ σοηϑιἀθγδίϊοη ἴο {Π6 νυ] ὑπαὶ 1 νγα5 ῃοΐ {γπ6.᾿ 

πη ἘΠΕῚ δηίδε]εα σοηάϊιοη {Π6 ΑἰΠδηϊδηβ [εἰς πηά 016 ἴο αἰΐϑδοκ 

80 Ρονγϑυία] δῇ 15]14η6. 

3 Μαλόεντος. δ δτῇϊοιϑβ ᾿ηἰογργαείδιοηβ πανα θεθθη ρίνεῃ οὗ [Π15 Πα ΠΊ6. 
1| ΡΥ ΌΙν πηθδηβ “ΑΡοΙΪο οἵ Μαῖβα. (ἢ. 3. 4. 5. 

2 



ΝΟΤΕῈΞ 111. 3 

καὶ ἐλπίδα εἶναι ἐπειχθέντας ἐπιπεσεῖν ἄφνω, “Δηα 1{ {πον Πυτγτὶοά 

ΠΘΥΘ νὰ ΠΟρΘ οὗ βυγρυιβίηρ {Π6η|. Δ οτγάβ οἵ ργοπ)ηβίηρ, πορίηρ, 

Δ. {Π6 ΠΚ6 ἀ΄ὰ [Ὁ] οννθα ποΐ ΟἱἹΚ ὈΥ ἃ ἔπίατα Ὀυΐ ὄνθὴ ἃ ρύθβθηΐ 

Δα δοσιβέ ᾿ηΠη1{νὰ. [νὰ ἀουθ16 55 [6] Τῇ ΘΟ ἢ σα565 {παΐ {πὸ 

ξαΐῃγα τοίδύθηοα νγὰ5 ϑαἤΠοΙΘηΓΠν ᾿ηαἸσαίεα Ὀν {Π6 "εσαϑιῆ)ρ᾽ οὗ 16 
σΟνοΥηΪηρ᾽ νεΓΌ. 

ἢν μὲν ξυμβῇ ἣ πεῖρα. ΑἴτεΥ {πΠε56 ννόογᾶβ {ΠπθῖῈ 15 ἃ [ἈΠΊ]]Π1αΥ 

ΔΡΟΒΙΟΡαβϑῖ5. ἵνε 5Ποι14 ΞΌΡΡΙΥ εὖ ἕξειν. 

εἰπεῖν ἀερεηαβ προὴ {Π6 νεὰρ οἵ ογάφυϊηρ 1ΠΡ]164 ἴῃ πέμπουσιν. 

καθελεῖν προη εἰπεῖν, ΜΠ ἢ ματα Πα5 ἃ 56η86 οἵ ογάδτίησ. Βαϊ [Πἰ5 

ΤηΘΘΉ] ΠΡ ΡΆ5565 ἴηΐο εἰπεῖν ἔγοπι {Ππ6 1η ΠΗ να ἢ ἀδρεηάβ ΠΡΟη 

1, ὙΠΕΘΥ ννεσγα ἴο βρεαῖκ ἴο ἴῃ6 Μυε]δηδθδηβ ἴο ἴῃς ἐπα {παῖ {πον 
5Που14 ΡῈ]] ἀοννῃ {Π 611 νν 8115. ΟἿ. 3. 2. 2, ποΐβ οῇ τελεσθῆναι. 

4 τὰς τῶν Μυτιληναίων δέκα τριήρει. Μυ.ΠΕΠ6 ἴῃ σα56 οὗ νγ8Γ νγὰ5 

ΟὈΠΡΕα ἴο ἔπγ 5 ἢ Δυμηθα 5ῃϊ]ρ5 ἴο Αἴῆθηβ. ὙΠ656 5ῃ]ρ5 ΨΕΊῈ ΟΝ 

561ΖΕ6,, ΔηἋ {πΠ6 οἵεννβ ρ᾽αςθα πη άου σπατγά. 

δ πλῷ χρησάμενος ΠΊ6Δη5 “Πανίηρ ἰοιπηα ἴδ ννεδίμοσ,᾿ 1. 6. 581]- 

ΪΏΡ ννεδίῃετ, ἃ5 Ορροβεά ἴο Ὀείηρ οὈ]ρεα ἴο τον, ἢ Ὀγ δῃ 

ΟΧΥΤΠΟΙΟΏ ννγἃ5 (4164 δεύτερος πλοῦς. (1. 137. 2 τὴν δὲ ἀσφάλειαν 

εἶναι μηδένα ἐκβῆναι ἐκ τῆς νεὼς μέχρι πλοῦς γένηται. 

οἱ δὲ οὔτε. . . τά τε ἄλλα τῶν τειχῶν... . ἐφύλασσον. οὔτε... 

τε, “ποῖ... ας. τὰ ἄλλα 15 Δῃ Δάνεγθιαὶ δοσιβαῖϊνε 441 

ἐφύλασσον, “Ὀπέ σΕΠΘΟΓΑΙΥ πον Καρὶ τνναίςῃ ἀρουί {ΠῸ πη ἢ Π]5Π 64] ννοΥ κ5 

οὗ {πΠ6 νν8115. δῃᾶ μαύθουτθ, πανίησ Ὀαυτ δα θα ἐποῖη.᾽ φαρξάμενοι 

ΤΊΔΥ 6 ἴα κα βοΐ] οὐ ἹὮ αὐτά ΘῸρΡΡ]ΙΕα. ΟΥ̓ 6 τηρ ξ νντῖῖα 

πέρι ἃ τηᾶκα τὰ ἄλλα {πε αἰτγεςί ορ]εςΐ οἵ ἐφύλασσον. τὰ ἄλλα 15 

ΕΧρΡΙ δ" θα Ὀγ {πΠ6 νοτάϑ τῶν τειχῶν καὶ λιμένων πέρι, “ 411 6156---ἰ πηθδῃ 

γνδί σοπῃοοῖηθα {Π6 νγ4115 απα Παύρουτβ {ΠῈῪ ρσυαγᾶθα, Πανιηνσ 

Ῥαιτοδαθα {πῸ6 ππῆηιθῃθα ψνοῦκβ.. ὙὉΠαῈ βεσοηά ᾿ηἰεγργθίδιοῃ 15 

ἰανουτεα ὈγΚ {ΠῸ ροϑίοη οὗ {πΠῸ νψοτάϑβ. 

4 413 “ἐλεογίαγ μεοΐί αγγίσψες αὐ 7γέζέογιθ. 7014 2γ}αδΊἼίαγίς γταῖε 

Φ ἔγημε ογ 716 2γείεχέ Ζλαΐ Ζλεν τυΐδ ἐο ϑογαῖ αγιδασεαςσογε 10 

“““λέ,ι5 ἐο οχῤέῥαζγ {617 φγοσοεσαζ,», ὁτὲ γοαζίν ἐο σαΐ7ι {22,16 ἔο ε71ε] 

70» λοζ ἐο .““αγέα. 

1 καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι. .. ὧς ἑώρων. Νοίς {Παΐ ΔἸΠοιρ {π6 50Ὁ- 

͵εςὶ ργεοθάθβ {πῸ σοη]πησίϊοη ὡς, ἴ ἄοα5 ποῖ ὈδΙοηρ ἴο [ῃς νοῦ οἵ 

1ῃ6 ΡΙΠΠΟΙρΡΑΙ] σδεηΐθησθ ὍῊ15 15 ΧΓαγ6. 
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ἘΠῚ Ἢ ΤΗΟΥΡΌΙΌΕΒ 

2 ἤδη, “1η {ΠΕ ῚΓ Ἔχ γευητν. 

4 τῶνδιαβαλλόντων ἕνα. ΟἿδ6 οΟἔ ΠΕ οἸἸΖεη5 οὗ Μγ.]ΠΘη6 ννῃο Πα 5επί 

ἴο Ὀεΐίγαν {πε 1Γ ἀθϑισῃβ ἴο ΑἸ Πθη5, θαὶ Πα ϑἴηοβ σμαηρθα ἢ15 τηϊηά. 

πέμπουσιν... εἴ πως πείσειαν. ΤῊΪ5 15 {Ππ6 50-( 4166 ἤη8] 56 

οἵ εἰ. δε τῇδυ ἰγδαηϑίαίθ “παν βεηΐ ἢ {πΠῸ Πορβε {πδξ {ποὺ 5ῃμου]ά 

Ῥογβιδαα,᾽ ΟΥ̓ “{Π6Ὺ 5εηΐ ἴῃ {Π6 σα ρροβιίοη ἐπαΐ {πε Ὺ 5Που]α ρογβαδάᾶς, 

85 “γα 1Π611η6 ἴο {πΠ6 {Πθοῖν {πδΐ {Π6 Ῥαυίῖςοῖα εἰ ΕΧρυγ σϑ6 αὶ ΟΥἹΡΊΠΔΠΥ 

ἃ ΠΟΡ6 Οὐ ἃ βϑῃρροβιίίοῃ. Βαΐ {Π6 οΥἹΡΊΩ οὗἉ εἰ 15 γβ δ} πΠΙςποννῃ. 

ὡς σφῶν οὐδὲν νεωτεριούντων, “ΟὨ {Π6 ἀ5ϑιταηςε [Πδΐ {Ππ6νὺ 11] ποί 

Τα νοῖε.᾽ “νεωτερίζειν, “ἴο δοΐ ψν 1 πονεῖν ὑ᾿ 15 υϑ64 ὈΥ [Ιτοΐ6 5 ἴου 

811} Κη 5 οἵ ν]οϊθηΐ οὐ γενοϊα]οη δῦ δοίοη5 οἡ {ΠῸ ραᾶτί οὗ ᾿παϊν! 815 
ΟΥ̓ βίαϊεβ. ἘΕὈΓΡΕ5. 

5 ἐν τῇ Μαλέᾳ πρὸς βορέαν. ἼΤΠΕΙα νγὰ5 δῃοίπε Μαΐεα βενεῃ 

ΤῊ1165 αϊϑίδηϊΐ, {πθὸ πιοϑὲ βϑοιίῃουῃ ΡὈγοπηοηΐουΥ οἵ 1,65ροβ. Ηδά 

ὙΠαογάϊ65 το] γε {Παΐ, μ6 νου] πᾶνε ψτιε ἐν τῇ Μαλέᾳ 

τῇ πρὸς βορέαν. ΤΠΕ Μαΐθα οἵ {πῈ βοιίῃ 15 σα ]]6α Μ 4116 Ὁν ϑίσαρο 

Διηα Μδηϊᾷ Ὀγ Ρίο]επηδ 65. 

τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿Αθηναίων, “ἴῃ ψηαΐ πεν εχρϑοϊεα ἤτοτὰ {πὸ ΑἰΠε- 
πἰδηβ.᾽ ΜΈ προχωρήσειν ΜῈ Τηθιδὲ ΞΙΡΡΙΥ αὐτά. 

λαθόντες τὸ τῶν ᾿Αθηναίων ναυτικόν. ΤῊΪ5 νγὰ5 ῬΟΒΘΙΌΪῈ οὐηρ ἴο 

{Ππ6 βιτὰαδίιοῃ οἵ ΜυΈ]ΠΘη6, νυν] ἢ ννα5. Ὀμ11Π ΡΥ γ οὐ {Ππ6 τὶ Π]δηά, 

ῬΑΓ ΠΥ οὐ ἃ {π|16 ἰϑ]απα αν θα ΠΠῸΠπι {Π6 πλδιη]αηα Ὁ ἃ ὭΔΙΓΟΥ͂ 

σἤδηη61. Τὰ δά {π5 ἴνο Πδιθουτβ, οὴα ποσί, Ομ βουσί οὗ {Π6 

ἴον. Τῃ6 ΑἰΠμϑηϊδηβ εα δησΠποτΙεα οἱ {πΠῸ ποίη Βαύθουγ ἰεανιηνσ 

{Π6 βουίῃ, ἔοσ {πΠῸ ρσγδβδεηΐ, πηρπδγαάεά. 

6 ταλαιπώρως. Α ταῖς ψοτὰ 1ῃὴ Ατίϊς, οσσυττηρ ΠΟ ΠΕΥα εἶδα ἴῃ 

ὙΠαογάϊα65, πὸ μονανεῦ 85 ἀταλαίπωρος. 
αὐτοῖς, “[πΠῸ Μγ.ΠΙ|ῈΘἪΏΔΘΔη8. 

5 714 απιφαςδακίογε γεοίμζη 7γο7ὲ1 “ ἐλεη5. “ΠΟ  21265 α76. γεδη),θα. 

7116 Αἐλεγιζα7ιδ 476 γεΖγγογεφαῖ γο,ι ἤ7εοζλγηηζα, 7ηεόγος, αγιαῖ 

1 7ρη7195. 417767. αι ογιραροητο)ι, 1721 τυλΖοῖ ἐΐεν σαϊγιφαῖ αγι αάναι- 

Ζαρε, ἐλε Π7γἠϊογιασαης γ62176 ἀγα τυαϊέ 707 ἀοφ. Ολ .ε αὐνΖεε 

οὔ ἐϑψογς γγοι ϑῥαγία ατιω! 1 6δες ἐλεγ ϑθγιεἴ αι ὀηιὦα55γ ἐο ϑῤαγία. 

2 ἐκ Πελοποννήσου. .. κινδυνεύειν. ὙΠπογαϊάε5 Πα5 δἰ ονεα {πὸ 

βεηΐξησα ἴο ἄβνειορ τϑίμεσ ἴῃ {π6 οτάθυ οὗ ἢ15 ἐποιρσῃξ πα 1ἢ 

δεοσοζάδηςα ΜΙ σγαγητηδίϊ 8] ΑΥγαρ ηθηΐ ΟΥ {πΠ6 σομνοηίθηςα οὐ Π6 

τεδάθσ. ἐκ Πελοποννήσου τηιιβί ΡῈ ἰαίκεῃ ψ] ἢ εἰ προσγένοιτό τι, ἀῃὰ 
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ΝΟΤΕῈΒ Π]. 5 

μετ᾽ ἄλλης παρασκευῆς ΜΙ κινδυνεύειν. Α ΤΟΙ͂Ο σ,ΥΑΠΊΠδίϊ 4] νυ [ Υ 

ψγΟυ]α ἤανε 5α]α μετὰ τῆς ἐκ Πελοποννήσου καὶ ἄλλης προσγενησομένης 

παρασκευῆς κινδυνεύειν. Α5 {πΠ6 νογάβ 5βίδηα εἰ προσγένοιτο τηιιϑΐ 

6 ἴδκεη ἰννῖςθ, ἡ νυ ϑῃ]ηρ᾽ ἴο ΤΙΒΚ ἃ Ῥδί{]6 1 δὴν ἔοσοαβ Ἰοη6α {Π6 ΠῚ 

ἔγτοπη {η6 Ῥεοροηηδβα, ΔηΠ4 ψΊ] ΟΥΠΕΙ ἔογοαβ 1 δὴν Ἰοἰπϑα {πΠεπ. 

Οἰμδσ, {παΐ 159, δῇ ἰποϑα οσὰ {π6 Ῥεϊοροῆπεθα. ΔΝΉΥ {πον 

5Π0] 4 αχρεοὶ ΠΕΡ Ροίῃ ἔτοπὶ [πΠ6 Ῥεϊοροῆηθβα δηα εἰβεννῃευα 15 

ἘΧρ δἱηδά τῇ 1Π6 ποχί βεηΐθησθ. ΕῸΓΪ ἃ 5: ΠΉΠ]ΔΥ “οΥΟ55 σοΠϑβίγο!]Ο ἡ 

566. 3. 10. καὶ ἀδύνατοι δὲ ὄντες καθ᾽ ἕν γενόμενοι διὰ πολυψηφίαν 

ἀμύνασθαι. 

6 7116 “11ΠεγιΖαγι5 ἑαΐε αἀὐναγέαρε ογ 216 τγραεςίζογι οΥ 116 Ζ7γΖζογιαφδα)ις 

Ι 

ιν 

29 ὀέοεξακε δοΐζ ζαγόοτγζο ἀγα σἠπέ ἔλεε 977. 7,57 ἐλε 5δα. 

πολὺ θᾶσσον, 1.6. ἴΠδη 1 {π6 ΤΕβρίδὴβ Πα ρίνεῃ 5ρὴ5 οὗ 
εἤξεςείινε ϑἰγεηρίῃ. 

περιορμισάμενοι τὸ πρὸς νότον τῆς πόλεως, ὁ Πανίηρ᾽ ΠΟΠΊ6 ἴο ΔΏΟΠΟΥ 

δου [ΠῸ βουῖπεσῃ 5146 οὗ {Π6 οἰΐγ.᾽ [ἢ 4. 23.2 ψε Πᾶνε περιώρμουν 

πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος νγΏΪ]Οἢ ΡΑ͵Ά11615 {Π6 δοσιιβαίϊνε πεσε, δη4 
ϑΊνε 5 50Π16 σοΙουΓ ἴο {Π6 ταϑάϊηρ οἵ ἃ σοοά πῆδην Μ55. περιορμησά- 

μενοι. Ἡόονενοῦ {πὸ τ] 416 οὗ [Π15 να 15 ποῖ βἰβεννῆεσε [οπηά, δηά 

1η6 τεδάϊηρ οὗ {πε ἰεχί σῖνεβ Ἔχοε]]θηΐ σεῆβ6. ὙΠὲ ΑἰΠδηϊδη5 ΕΓ 

ΟΥΙΡΊΠΔΙΠΥ ἐποαιηρεα οἡ ἴΠ6 που 5146. Τιβανίηρ᾽ 5ΟΠ16 5105 {Πϑύα 

ΤΠΘΥ ΠΟΥ βυσγοπ 664 {Π6 δουῖῃ 5146 4150: ἃ δἴῖερ πεν 5ῃου]α παν 

ἰαἰζθη Ῥαεΐοτσα. 

μὴ χρῆσθαι, {πΠ6 50-(41164. ῳ Θρεχαρϑίϊοαὶ ᾿πΠη]νε “{Ππεγ Καρί {ΠῈ 

ΜνΕΠΕηδθδη5 ΠῸΠῚ {Π6 568 {παΐ παν Ποῦ] ποί τι56 1{.᾿ 

᾿ ναύσταθμον δὲ μᾶλλον... ἣ Μαλέα. ἀγορᾶς 15 {Π6 τεδά!ηρ οὗ {με 

Μ595. “Μδῖβδα, γαῖ πεὺ {πδῃ {ΠῸ βοιίποση ρΡοΟϑιΟη, ννὰ5 {Π6 βίο ἔοσ 

{ΠΕ6ῚΓ 5Π105 δηα ρῥιονιϑιοηβ. ΕῸΥ ἀγορᾶς ψα ἢᾶνε ἴο πηάεγβίδηά 

5ΒΟΙ]6 ΔρΡρσοργίαίε ννογὰά ΠΌΠῚ ναύσταθμον ὈΥ ἃ γαῖ ΠΟΥ ὨδΥβἢ. Ζερτηᾶ. 

Ήδηςα {Π6 σοττεοίίοη ἀγορά. 

ἡ «412 1 γεφιεεοί οΥ 116 «Α΄ παγηαγίαγι5 “4 5οξήτ5, 116 502 ογ΄ 1 λογῖο, 5 

σογι} «ὐἹ]ἢ α πασναΐ φφιακίγογ 10 ἐλε17 δϑας, αγ1εῖ εὐζέζ ἐλό7ι ψιαες 

αι 1ε7ι51ἐσοόδο με αἰζφηιῤέ ογι Οδγζαάαε. “16 τὐας αὐζΖεγεναγαῖς ἀζσαῖ 

771 αἰϊογεῤέἼγρ᾽ α εἰζδογιδαγαΐΖογι ο71 {84 ἐεγγ1ο07γγ ο7 7, δἸέεας. 

Νοίς {Ππαΐ {Π15 15 116 ἰαϑὲ πηθηίοῃ οἵ ῬΠοσμηϊΟ ἴῃ {Π6 ΠΙβίοτνυ. 

ἀναστήσας, Πα ΄ Γαϊδεα {Π6τ το Ἰοΐη {Π6 δχρϑάϊίοη. 
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ΠῚ ΤΗΠΓΟΥΘΙΘΕ5 

4 μέροξ τι, “ἃ σοῃϑιαγα Ὁ]6 ροσίοη. 
φρουρῶν τινῶν. Α ῬεΪορΡοΟΠηΘΒΙΔ ἢ σΑΙΓ5ΟΏ, ΡΟ Ρ5 (οσ Π]8}5. 

5 ἀποπλεύσαντες. ΑἸΕΥ 541Π1ηὉ5 ἃ 5ποτί ἀἸβίδηςσε Ποπι {Π6 514 ηά. 

8 716 77γΖηογασαγι αλριασοασογς σοηηθ ἐο Οὐγηιῤία αὐ ἐε ὀίααζ7ρ᾽ οὐ 
{γε .52αγέίαγι5 ἔο ἔαγ 6217 γεφιεεοί ὁεγογε αἱ] {14 αϑδοθφηιόίφω 2716771- 
ὅδογς ὁ Ζ{ε ἐδαφημ6. 

Ι οἵ ἄλλοι ξύμμαχοι, “ [Π6 ΟΥ ΠΟΥ ΠηΕ ΠΊΕ 5 οὗ η6 ἰδαρπα. 

τὸ δεύτερον. ΤἼΏΘ ᾿Ἰπΐογη8)] δοσιιδαίϊνα 488 }1γἱηρ ἐνίκα Δάν ΕΓ Ό1Δ]]γΥ. 

Οἱ βιςἢ δοοσιιδαίνεβ ἴπΠῈ σοσηῃδίςα δοοιβαίϊνα 15 8ῃ βχίθῃβΊοῃ. 

9 714 “γέ ηαεφαγις αῤολορίδε 707 γεσνοάζζηρ γγογι αἰ ἐλε,ι5, α φοτυε7 

«υλϊε Ππααῖ Δογιομγεαῖ ζλο7ηι 1722 φδασθ. 1776 σοῤαγαΐζΖζογ 5 αἴε6 ἐο 

ΖγιεογηιῤαΐζἼΟηέν ο7 2οίζεγν αι σγηιῤαΐζλίδς, 

Ι καθ᾽ ὅσον... ἡγοῦνται, “Πᾶνε ΟΥ̓ ἴῃ {Π6Πὶ 50 ἔα 85 {Π6 Ὺ Ρτοῆϊ ὃν 
ΤΠ 6ῃ, θαΐ 5 σοπηίησ {Π6πὶ ἰταϊίοῦβ ἴο {ΠΕ ῚΓ ΓΟΥΠΊΘΥ ἔπ] 6 πηα5 Θϑίβεπὶ 

{πε π| τηθδηΪϊν. 

2 καί, “Δηά τη ἰδεί.ὄ 

οὐκ ἄδικος... ἐστιν, εἰ τύχοιεν. ΑἩ ΔρΡαζεηΐ ἱσγερπ] τίν. Βαῖΐ 

ΤΕΑΙΪΥ οὐκ ἄδικος αὕτη ἡ ἀξίωσίς ἐστιν 15 εαμίναϊεηΐϊ ἴο οὐκ ἂν ἀδίκως 

ταῦτα ἀξιώσειαν οἱ Ἕλληνες. δε πηρῃί τι568 πῸ ϑ8Π16 ἔοσπῃ οὗ εχ- 

ΡΙΓΘβϑίοῃ ἴο σοῆνου {π6 βϑιη8 τηθϑηϊηρ ἴῃ ἘΡΊ5Η, “ δηα ποῖ πη]πϑῖ 

15 [15 [6 ]ησ 5Που]4 {πο58 πο τανοὶὶ ἀπα ἰῃοβα [πτῸΠῚ γΠΟΠῚ {ΠΕΥ 

βαραίαίαε θ6 ομδ ἴῃ Ρο]οΥ δηῃά ϑυῃραῖῃγ. ΘΙΠΊΠΑΥΥ ἴῃ 3. 10.1 

βέβαιον γιγνομένην... εἰ μὴ . . - γίγνοιντο ΏΘτΘ βέβαιον γιγνομένην 15 

νἰ γί} δααΐνα]θηΐς ἴο ἦ νοι] ἰαϑβί. 

τῇ παρασκευῇ, “ἴῃ ἰογο(α65.᾽ πρόφασίς τε, {Π6 50-(411664 ροπίβοτίρί 

τε " δῃα {Πιτα]γ.ὕ 

ὅ, 45 οἴΐθη, 15 δἀνογβαίϊνθ, “ θαΐ Ππ6 56 σοῃα!οη5. 

3 εἶ, εαυϊνα]εηΐ ἴο ὅτι δἴζεσ νΠδΐ 15 νἱγία 8} γ ἃ νεγρ οἵ ᾿πα!ρηδίϊοῃ. 

ΤΟ αι. σαϑὶ ὅς γμδέϊβειί ὧν ἐλε ὀελαῦζοιγ ο7 {λε Αἰ λορζαη5. Ζ714γ 

ὀεφεαηηθ ζοαεΐογ5 97 α εογι φαδγαςν ὀεοεαμδο ἐΐε6 7, αερααθη:0712α 715 

(εδογέφα δεγογε ἐλε ρα οἰοσο οὐ ἐδε ογϑίαγι τὐαγ,, αγιαἱ 707. ἃ Ζ27716 

41617 σιεῤγεηηαςν νας 7:5. ,δοο7ι ἔΐεγν ὄεφαι ἕο ὁσία Ζ}617, αἰέζες, 

αϑιηἶ τοῦ γοαγεω ὁ1472, οτυγι ἔζγιθ τυοιίαῖ φογι6. [76 ἐσαγ7ιξ τυϊδαο7) 

οι ἐλε17γ ἐγεαΐγιοέ ογ7 ἐλ οἵλό7-. 

Ι ἀρετῆς, “ΡΙΟΡΙγ. 

εἰδότες οὔτε φιλίαν ... εἶεν. ἰδιῶται καὶ πόλεις ἅτε 50) 6 οἴ5 Ροίἢ οὗ 
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γίγνοιντο ἀῃηα εἶεν. γίγνοιντο, “ 5ῆον" {πε πΊβεΙν 65, “ θεπανα. (ἢ 5. 
42. 1 ὧν τὸ μὲν μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσθαι “ οὗ νν ΙΓ ἢ {Π6 οἠς ἀ504}}ν 

σἤοτυς 1151. ϑουῖηβ ἰῃίεγρσεΐ 1. 37. 3 κατὰ ξυνθήκας γίγνεσθαι, “ το 

Ὀεμανα ἴῃ δοσοοζάδηςσα ΜΙ {ΠῸ ἰτεαῖγ. Τγδηβὶδία “ Κηονηρ ἰπαΐ πὸ 

{τ  μά5ῃ1ρΡ θεΐνεθη παν 415 15 ρουτηδηδηΐ ἀηα ΠΟ ἰδαρσιια Ὀεΐννεεη 

ΟἸΓ165, 1655 {ΠῸ6 ρδγίεβ σοπηροσί {ΠΘ 56 ]νῈ5 ἢ ρτοῦιΐν πλιιίπδ}} Ὁ 

ΔΡΡαζεηΐ δῃηἋ 476 51 Π}118 Ὁ 1 ῬἜΈΏΘΓΑΙ σΠαγδοίοσ. 866 ποία οἢ 3. 9. 2. 

ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι.... καθίστανται, “ΤΟΥ Ὀγ {Π6 αἸν ΕΥΒΙΓΥ ἢ ΤΠ Θ᾽ 5 

ταϊη 45 αἰἤδγεηςσα ἴῃ {Π61Γ σοπηάποΐς 15 σαιιδαα.᾽ καθίστανται “ ΠοΟΠΊα 

ουἱ. ὙΠπαογαϊαα5 15 ἰοηα οὗ υϑίηρ Πδυΐου Ῥαυ ΡῈ 5 ἴο Ἔχρῖεϑϑ 8 ἢ 

αρϑίγαςί 146 ἃ5 σοῃποσεία!υ ἃ5 ΡΟϑϑ1016. ὙΠΕΥ Ἐχρύαϑ5 δοίίοη ποΐ 

ςΟΠΒΙαΕΥΕα σαηργα!]ν, θαΐ 85 πηδηϊδϑίθα Οἢ 50ΠΊ6 ρδτίοι 4 ΥΓ οσοδᾶ- 

βίοῃ. (ῇ, 1. 36. 1 γνώτω τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῦ... μᾶλλον φοβῆσον, 

ΠΕΓῈ [Π6 ΡῬδυίορὶα ᾿παϊσαΐεβ θαυ οὐ {παΐ ρα σα]αῦ Οσσδϑίοη ἃ 5 

ΟΡΡοϑΞβεᾶ ἰο τὸ δεδιέναι, “ [ΘΓ 1 φΈΠΕΓΙΑΙ.᾽ 

ἀπολιπόντων μὲν ὑμῶν... ἔργων. ΠΕ 5ίοτυ οὗ {πὸ οτἱὶρίη οἱ {πε 

Αἰδβεηΐδη Η ΡΘΠΊΟΩΥ ἰ5 ἰο] ἴῃ 1. 95. ΠῚ ἀρρϑδῖβ ἴΒοτα {Πα Π6 Ρεμα- 

νίουγ οἵ Ραιπβϑδηϊαϑ ΕΘ ΟΔΠ16 Π[Ο]ΘΥΔΌ]6 το {Π6 Τοπῖαη5 δη4 15] Π 605, 

δῃα {παΐ {πεν σαπια ἴο {π6 Αἰ μεηϊδηβ δηα θεϑουρῃΐ {Π6πὶ ἰο ὈΕΟΟΠΊα 

{πε Ἡ σεπηοηθβ. Απεσ {Π6 γε 64}1 οὗ Ραιβδηϊαβ {π᾿ ϑραγίδῃβ δεῃηΐ 

ὯΟ ΠΊΟΓΘ ΘΈΠΘΙΑΪΒ [ῸΓ [687 {Παΐ {Πα Ὺ ἴοο 5Που]4 Ὀθοοῖηθ ἀθπγοΥ δ ]Ζεά, 

Δα Ὀεσδιιθα {ΠῸῪ ψγεῦα {τε οὗ 1ῃ6 ψΠοΟ]Ὲ νγασῦ. ϑραζίδῃ [οσγεῖρῃ 

ΡΟΙΙΟΥ νγὰ5 αἰνναγϑ 561Π53ῃ. 

3 ᾿Αθηναίοις... Ἕλλησιν. ΒοΙἢ ἀδίϊνε5. ραν ἃ ἀοιῦ]α ρατγί, ἃ5 15 

566η ὈΥ {πα ροϑιζοη οὗ ἴΠ6 νψογάβ, δ που ρ σταπηπγ 4 }} Ὁ {παν 

Ῥοίῃ ἀερεπά οἡ ξύμμαχοι ἐγενόμεθα. “ἍΝε ὈεσδπηΊα 411165 ηοΐ ἴοΥ {ΠῈ 

ΑἸΠΘΠΙΔ 5 ἴοΥ εηϑίανιηρ ἰΠ6 ατεεῖκβ ἰο {Ππεπὰ, Ρπΐ ἔοσ {πῸ Οτςεῖκϑ ἔου 

ἀεΠ ν ασῖηρ {Πα πη, 1. 6. να Ἰοϊπεα {πΠ6 ΑἸΠΘηδη 4|]Π|84ῃς6 ποΐ ἴο Θηϑίανα 

τῃη6 Η 6]]6π65 ἴο [6 Αἰ μβηϊδη5, αἰ ἔοσ της Ὀθαηβῆϊί οὗ της ΗΘ]Θη65 ἰὸ 

ἀεἰῖνεσ {Π6 τ ΠῸΠπι {ΠῸ Ῥεστβίδη. 

4 ἀπὸ τοῦ ἴσου, 845 664114]5 ον ΕΥ̓ 664118]5. 

ἐπαγομένους. Μιί πηεδῃ “ ὈΓΙΠΡΊΩΡ [ἢ ρου {ΠΕΙΓ οὐ ρτοπί {πε 

ΡΟΪΙΟΥ οὗ δηϑίανίηρ [Π6 411165,᾽ ὈὰμΓ [Π6 β5θεῆ886 15 ποίΐ νΕ͵Υ ροοά, 

Δα πεῖ 15 Ρ] ΔΒ: ὉΠ ἴῃ {π6 σοη]εδοίαγα ἐπειγομένους, “ ΘΔΡΈΓΥ 

Ρυτγβαϊηρ. 

ιο 

5 ἀδύνατοι δὲ ὄντες. . . ἀμύνασθαι. πολυψηφία, “ αἀϊνεγοιίν οὗ νοίε.᾿ 

διὰ πολυψηφίαν γ64}}Υ Ὀε]οηρϑ ἴο ἀδύνατοι ὄντες, Ὀί 1 15 σΠπαταοίογβιῖς 

οὐ [Π6 νυ οΥ το ϑδεραζαία ὈΥζ ροϑι(οη ννογάβ πηϊεα ἴῃ βεη56. δῖα 

2 
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111. τὸ ΤΗΓΥΘΙΘΕ5 

1Π6 γα] οί 15 ἀπε ἰο {πΠῸ ἄδϑῖτα ἴο Ὀσίηρσ οαἕ {πΠ6 σοπίγαβί θεϊννεεῃ 
καθ᾽ ἕν γενομένοι ἀπ διὰ πολυψηφίαν. ὙΤταηδίαία “ Ὀεϊηρ ὩΠΔ]6 ἴο 
ὉΠ] 6 8Δη4 ἀείεηα {πεηηβεῖνεβ οὐηρ ἴο {πῸ ταῦ] πᾶς οὗ σοπῆϊοίηρ 

νοϊοαβ. (Οἱ ποίβ οἢ 3. 5. 2. 

αὐτόνομοι δή. δή 15 ΙΤΟΏΪΟΔ]. 

πιστούς, “1ῃ ψ ΏοΟηΣ νγνα σοι] {ταϑι.᾽ 

οὐ γὰρ εἰκὸς ἦν... μὴ δρᾶσαι τοῦτο, “ΤΟΥ 1 νγα5 πη} 1|Καὶν {παΐ δἴζευ 

Βυθάπ!ηρ πΠο56 ῃοτ ΜΙ τ ἔπε Πα ταῖκθη ᾿πίο ᾿ἰεαριιθ, πα Ὺ 

νου] ἤανα ϑραῖεα ἴο ἰτεαΐ τι8 {πΠ6 βυγνινουβ ἴῃ {Π6 58:6 νγᾶν, 1 

πο μά Ἔνεὺ σαϊηβδα {ΠῸ6 ρονεῖ. Ὅπε τεΐξεγεησοθ 15 ἴο {πε ραβδί 

τῆτουρσῃοαυί, απα εἰ ἐδυνήθησαν 15 ϑομηα. Ὅῃα 1,6ϑρίδπηβ Πα ββϑῃ 

ΟΠΘΥ τηθ ε 5 οὗ {ΠεῸ ἰδασιε εηϑίανεά. ὙὍὙΠΕΥ σουϊά ΟὨΪΚ ΒΠΡΡΟΒΕ 

1ῃδἰ {Παὺ νου ἤανε Ῥδεη ἰγεαϊθα ἴῃ {πΠῸ ϑϑῖηθ ναῦν 1 {πε Αἰπε- 

ὩΪΔῺ5 Πα δνεῖ σαηεα {πΠῸ ρονεσ ἴο ἰγεδαΐ {μεπὶ 50θ. ὅνε πηῖρῃΐ 

εχρεοΐ μὴ ἂν δρᾶσαι, Ὀὰπΐ νγα Πη4 ᾿πῆΠηϊ|νὲ5 ΠΟ ἢ ἀερεπα οὐ ννοσγάβ 

οἵ οὈ]ΙΡδίίοη, ῥῬΎΟΡ εἰ, ΟΥ ΡΟΒΒΙΌΙΠΥ {Πκ6 ἔδει, χρῆν, εἰκὸς ἦν, 

ἜΧριϑϑίῆρ ἃ Ροίθης! ν νυ ποῦΐϊ ἄν. 

12 ἐξ οἵεγ' ἐχεοῤῥίογιαϊ Ξοκίζέογι ας ἐφτεαΐς ο7.41. “ἤει ἐλαΐ »ιαΐξες 1ε5 »εο5 

α͵γαϊά. Τϑ3ε τὐόΚε 2) Ζγεεεγιείεγί 790 “ε5127} “44 ἐλεγέαγ αρο7ε5- 

520715, αγεῖ ἐλαΐζ ἔλεον »ηζρ έ 1456 9:47 δίγεγρέλ αραζ7ι5ΐ 6 τὐφα 7655 

οΥΓ 114 οἶλεγ5. Απώ ἔλεγν γεαγεαῖ οτ7 ,εοί ζε5ΐ 12 σ΄ οιζαῖ 20221 507716 

οἵλογ οτνε7γ αγιαἴ αἰΐαοβ ἐλεηι. [3236 Ζοο τὐό7γ6 2οΖἼζΖε, για γεααε 
Ζγ{6γε5ΐ τουτί ζ}417 ἰφαςζ7ιρ᾽ 771671. 

βεβαιότεροι ἂν... νεωτεριεῖν. ΤῊΘ ΡΘΙΒΟΠΔ] ἴοῦ {ΠπῸ ἸΠΊΡΕΥ50 8] 

σοηβίσγποςοη, σοι ἴῃ αΤξεῖς, Ἔσρθο α!Πν Ἰῃ ΡΏγαβαβ ΠΕΓΕ δίκαιος 

οσοαγ5. Ἱταηβὶδαία ὅν 5ῃου]4 Πανα [δ] τοῦ σοηπάεηϊ {πδΐ {πεν 

ννοι]α τηαῖκα ἢῸ σΠδηρα ἰονναταϑ τ|5.᾽ 

χαλεπώτερον. . . ἀντισουμένου. ΑἸ οὈ]εςΐ ἴο οἴσειν πγιιδὲ θὲ 5ὰρ- 

ῬΙΕα ουἱ οὗ {πε ννοτά5 ἡμῖν ὁμιλοῦντες, “{Π15 Θα Δ ]}1{γ.᾽ καί 15 564, 

85 οἴῃ ν ἢ ὨῸΠΊΘΙΑ]5, ἴο ΕΡΡΠα5ΙΖε τὸ πλέον, “850 πῆς 85,᾿ 

“οίι4}}γ.. τοῦ ἡμετέρου, σε. 4Α05. πρός, “ἴῃ ΠΟΠΊρΡΑΥ5οη ΜΊΓΠ.᾽ 

Ὑτδηβαίθ ἡ πον εσα ΠΚΕΙν ἴο ΡῈ τηοῦα Ἔχαϑρεζαίβα αἵ [Π15 δαιδ]γ, 

51η66 Μγ}6, ΔΙ[ΠοΟΠΡῊ 4αϊῖα [Π6 συδαῖεσ ρατί εσα πον γ]6] 41ηρ, ΔΙοηα 

τοιηδ! "64 {ΠΕῚΓ 64415. ὙΠΕ τΠαίοσϊοδὶ Ἔχασϑεσγδίοη οἵ μόνου ({Πε 

ΟΠ ΐδη5 ἴοο τοιηδϊ θα 66), δηα {Π6 ΤΑΥ͂ οἱ ἀντισουμένου, ΜΜΏΪΟΗ 

Π|κῈ6 βϑοπῖθ οἰμεὺ Τπυογάϊάεδῃ ννογάβ οσοιτθ ΑΡΘ ΙΒ ΟἿΪΥ ἴῃ ἰαΐα 

ΜΥΪΘΙ5, αὺα ᾿ηϑα!ποϊθηὶ ρυουηβ ἴοΥ βαβρθοίηρ σΟΥΓΟΡΙΟΗ. 

ὃ 



ΝΟΤΕΘΞ ἍΤ: Σὲ 

ὅσῳ--τοσούτῳ ὅσον (ὈΥ αἰἰγαοίίοη ὅσῳ), “ἴῃ ΡΓΟΡΟΙΊΟΏ 85.᾿ 
2 τὸ δὲ ἀντίπαλον... ξυμμαχίαν, “4 δα 411} οὗ τηὰίι4] [θαυ 15 {ΠῸ 

ΟὨΪΥ συγα συαγαηίθα οὗ δῃ 8}Π]|4ης6.᾽ ϑοπιανμδαΐ Ἰποοηϑβιβίθης ἢ 

115 15 1Π6 Ῥεοιπηϊηρ οὗ σμδρίου 12, ὑγμοσα {Π6 5ρεακευ σΟΠΊρΡ]Δ1Π5 

{παΐξ {ΠΕΙΓ 4]Π|Δησ6 να σειηεηϊεα ὈΥ δα 116 οἰ ΠαΥ 8]]Π|8 665 

τεϑίβα οὐ ροοα-ν}}}. Βαΐ ἔενν βρβδῖκοῦβ αύδ αἰγαϊα οἵ ᾿πσοῃϑιβϑίθ ποῦ 

γΠΕΈη {παν νυ ]5ἢ ἴο τ Κα ἃ ρα σα]γ ΡοΙηΐ. 

τῷ μὴ προύχων.... ἀποτρέπεται, “15 ἀεἰοτταοα ὈΥ {Π6 [εε]ηρ {παῖ 

ἢδ ννουἹα πγαῖκα ἢΪ5 αδἰίδοὶς δἱ ἃ ἀϊβδαάναηϊαρε. 

3 αὐτόνομοί τε. τε ᾿ἰπίτοάιιοα5 {π6 {Πϊτὰ τεάβοη οὗ {πε 1ῃϑεσυσν οὗ 

1Π6 ργεϑεηΐ ροβιςοη οἵ {πε ΜυΠΕΠΔΘΔΏ8. 

ὅσον -ε καθ᾽ ὅσον, “30 [ΔΓ 85.᾿ 

ἐς τὴν ἀρχήν, “ἴο ν»]ὴ ΕΙΊΡΙΓΕ, 15 ἃ Γὰστ μου ἀθἤη]Ίοη οἴ τὰ πράγματα 

καταληπττά, ΜΜΏΪΓΝ 1 ταρεϑαΐβ ψΊ δὴ δἀάϊοη. Ὑτσαηβίαία ἡ Δηα νγα 

ννοσα ἰεΐς ᾿πἀερεηάδξηϊ Ὁ ὯῸ οἴ ΠΕΥ τεαϑοῦ σᾶνα 1 50 ἴδ ἃ5 ἵππον 

τπουρῃΐ ἐμαὶ ϑσοθββ τη ΡῈ σραὶηεα ΤΟΥ νυν ]ησ᾽ ΕἸΙΏΡΙΓΕ ὈΥ ἴδιτ 

νγνοΥ 5 δηα {Π6 δ5581115 οὗ ἀρ] ουηδοῦ ταῖποῦ [Πδῃ οὗ ἴογοα. 

4 ἅμα μὲν γὰρ... ξυστρατεύειν. ἼΠ15 ΞΕὨΐΘΏς66 15. Π5ΌΔΠΥ Ἔχρ]αὶπεα 
ὈΥ δὴ εἰρθα. “ὙΠΕΥ υϑεα τι5 85 ενάθεῃοα {πμαΐ ἴποβα ΠΟ, {κ6 

ΟὔΓΒΕΙν65, Πα δα4] νοΐεβ νου ποῖ αν ἰακθη {πΠ6 Πε]α ψ ἢ 

[Πα πὶ ἀραϊηϑί οὐσ ν}}} (αη ἃ 5ὸ ννουἹᾶ ποῖ πᾶνε διάβα θη αἵ 8]]) 

Ὁη1655 ΤΠο56 {Πα Ὺ ἡγεύα αἰζδοκίηρ Πδά Ῥεθη ἴῃ {π6 ψτοηρ, δηᾶ ἴῃ 

ΒΌΡΡογέ οὗ ἐπ15 15. σποίεα 1) 61. 54. 32 οὐδέποτ᾽ ἂν... τὰ ψευδῆ 

μαρτυρεῖν ἠθέλησαν εἰ μὴ ταῦθ᾽ ἑώρων πεπονθότα, “πεν ννου]α ΠΘνΟΥ 

Πᾶνα βίνεῃ ἔβ]βε ψιη655, ΠΟΥ σοηῃϑεηίεα ἴο βαὺ ψγπαὶ {Πα Ὺ 40 580, 

Ὁη1655 {παν Πα βεθη. ὍΠ6 βομο]αβί 15 50 ρι2Ζ]6α {Πδΐ ΠῈ βπλαπ 5 

ἴο ἑκόντας. Βαΐ ἄκοντας -- εἰ μὴ ἤθελον, ατιά τη 5 σο- οὐ δίε!Υ ἢ 

εἰ μή τι ἠδίκουν, νΥνΏ 1 ἢ ἜΧΡΙΔΙη5 δΔη4 1π511Ώ65 εἰ μὴ ἤθελον, “ννου]α ποί 

Πᾶνα ἴδε {πΠῸ Πε]ὰ νι {πε πὶ πη1655 ΠΥ πα θθεη ψ]]Π]Π1ηρσ ἴο 40 

50, 1655, {Ππαΐ 15 ἴο 580, {Πο56 {Π6 Ὺ ννεῦα δἰίδοϊκιηρ Πα Ῥεθη 1 {Π6 

ψτΟηρ. ε Πᾶνε δῇ δηδίοροιβ ρῆγαβα ἢ 3. 43. 3 μύνην τε πόλιν διὰ 

τὰς περινοίας εὖ ποίησαι ἐκ τοῦ προφανοῦς μὴ ἐξαπατήσαντα ἀδύνατον. 

[Μωυ. ΕοΥθ65 βυρρσεαβίβ {δύ [Π6 οἰδιι8δε μὴ ἂν τούς γε 15 ποΐ Ζ.ε μιεΐ Ζο 

τυλΖοῖ φυϊζαΐφγιεθ 15 ὁογηθ θὰ [Π6 δύριπηθηΐς ἡ ΠΙ ἢ σοηδίϊπίε5. {Π6 

εν! άεηςα ἴο {ἢ6 Ποηαβίυ οἵ {π6Ὸ Αἰ Πϑηΐδη8, ἡ {πον τἰι564 885 Ἔν ἄθηοα 

ἴῃ {ΠΕ Γ νοῦν {π6 ἀγραπηθηΐ παῖ. ΤΠ15 σοηϑοτίβ Ρείίεσ ψ ἢ 

[ῃ6 τηθδηϊηρ οἵ μαρτύριον, ΜΏΪΟΠ 15 “ἃ ἀδροϑβιίίοη ἡ ταπευ {πᾶ 

“ἃ ΜΊΠ655.} 
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111. 11 ΤΗΠΟΥΘΌΙΘΕΞ 

μῆ. [Ι͂ἢ ᾿παϊγθοὶ ἀἸἰβοοῦγβα {Π6 ογαΙ ΠΔΥΥ Πασδίνα 15 οὐ, θαΐ {Π6τα 

15. ἃ ἰβηάθηου ἴῃ Ετξεὶς ἴο γαϑοσί ἴο {πῸ ἰού οἵ ρῥγοδιθιτοη ἴοὸ 

ΕΧΡΙΘ55 5ἰτοηρ ΟΥ̓ Ρα55]οη δία οὐ 5016 πη ἤθη]. Ήδξηςεα μή Πεῖα. ἅμα 

μέν 15 Δ η5ν νεῖ ὈῪ ἐν τῷ αὐτῷ δέ. 
τὰ κράτιστα -- τοὺς κρατίστους. [1 15 4150 {πΠ6 ο"]εςί οἵ λιπόντες. 

τὰ τελευταῖα λιπόντες, “ΙδανΙη σ᾽ 115 (ο {πΠ6 ἰαϑί. Νοίϊςα [ἢς διίιοὶα 

564 1 {πε ργεαϊοαΐθ. ( 3. 85. 1 τοιαύταις ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς 

ἀλλήλους ἐχρήσαντο. 3. 23. 3 οἷ... οἱ τελευταῖοι καταβαίνοντες. 

τοῦ ἄλλου. ΠΕ οο]]εοίνα 5: ΠΡ ΪΔΓ. 

ἐχόντων ἔτι... στῆναι, “γΜγ}116 411 Π8α 511} ΞἰΓεηρΊἢ ἴῃ πε βεῖνε 5 

ΔΑ ἃ ΓΑ] ]γ]ηΡ-Ροϊηΐ 1 ἀ.5.᾿᾽ 

τό τε ναυτικόν. τε, “ Δη( {Π|ςα]γ.᾽ 

προσθέμενον 15 τεἀδιπάδηί δ΄εῦ καθ᾽ ἕν γενόμενον ψΥἱ 1 νΠΙΓἢ 1Ε 15 

Ιἀδηί1ς ἃ] [ἢ πχθδηϊηρ. 

τὰ δέ, Δῃ Δάνεγθ141 δοσυϑαίϊνε ἰο 6 ἴβκεη ψ] περιεγιγνόμεθα, 

“Δηα ἴο ἃ σετγίϑιη ἄδρσεα 4150 νὰ Ἔἐβϑοβρεα Ὁγ.Ψ 

οὐ μέντοι. .. ἐς τοὺς ἄλλους. ἄν, ΜΠΙΠΠ σοαθβ ΨΊ δυνηθῆναι, 15 

οἴζεῃ {Ππ|5 βεραγαίβα ΠΌΙη 115 ον νει ὈΥῪ 50 ἢ νεῖθ5 85 δοκῶ, οἴομαι, 

οἶδα, ἄζε. Τί 15 Ταῖ6 ἴο πᾶ δὴ ᾿πῆηϊῖνα τ ἄν, Θααϊνα!θηξ ἴο ἃ 

Ραϑί ἴβηβα οἵ [πε ᾿παϊοαίϊναε ψν ἢ ἄν, δέαυ δηγυπίηρ θαΐ ἃ ργεϑεηΐ 

ἴξη56, γν ΒΙΓΘἢ Πα5 166 οη6 βαϊίοῦ ἴο σοῃ]εοίαζε δοκοῦμεν Πετα. Βαΐ εἴ. 

8. 2. 1 ἐπηρμένοι ἦσαν .... νομίσαντες κἂν ἐπὶ σφᾶς ἕκαστοι ἐλθεῖν αὐτοὺς 

εἰ τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ κατώρθωσαν. ἐδοκοῦμεν, “με {πουρηϊ. ΤΤγδηβίαία 

“11 5εεπηθα ἴο τ15, ἰαυρῃς ὈΥ {ΠεῚτ᾿ ἰγεαίσηθηίΐ οἱ {ΠπῈ οἰ Πα ὺ 411165, {Πδΐ 

γα σου]α ποῖ πᾶνε πε] ουΐ ἔοσ ἰοηρ 1{ [Π15 νύ Παα ποῖ Ὀσγόΐκβϑη ουἱ. 

12 Οη7 αἰίλαγιος τὐᾶς ὁ0716 ο7 7εαγ τοΐ οΥ 727,16γας τ. {774 ηιτει52 702 ὅδ 

Ι 

ὀίαγιφαῖ Χ0 7 ζαῖ7ιρ ἐλε 7γι11}1α͵7ζ6. 716 2οτυε7 οΥ αἰέασς αἰασαγς 

ἔαγ τουτί ἐλ6 ΑἸ ἐλεγιζαγ5. 74 τυαᾶς ογιῖν “α27 ἐλαΐ τὸ σλοιέα ἑαῖε 

16 4514765 07, 27 4ςατεΖο071. 

τίς οὖν αὕτη... πιστή. Μοβί Μ55. 5Πονν ἡ, θαΐ 1{{Παᾶΐἰ 15 γεϊδι θά 

[Π6 ροϑί(ἰοη οὗ πιστή 15 ᾿ἰπάἀείβηβιθ]6. Βυΐ ομε Μϑ. Πᾶβ ἤ, νυ] ἢ 15 

ΟἸΘ ιν τεααϊγεα Ὁ. [Π6 56η58. 

τίς --- φιεαϊς. “Ναὶ βοχ οὗ εἰἴπεῦ συγ {ΠἸ6 Πἀ5}}10 ΟΥ 5016 ἔγεε- 

ἄομῃ νναὰ5 115 δ᾽ 1.6. Ὀγ ψνῆδί τὶρῃΐ σου]ά {Π15 Ὀ6 οΔ]166 5ι16---α 1ἰ 

[ΘΠ 45}1Ρ οὐ ΠΈεαοιῃ ἢ 

παρὰ γνώμην, “ ΠΟΠΙΓΑΙΥ [0 ΟἿἿΓ ΓΘΔ] ΠΟ] ΠΔΙΙΟΠ 5. 

ὑπεδεχόμεθα. ΤῊΝ τορι ]αγ Μνογα [ΟΥ̓ {Π6 δατηϊβϑίοη οὗ βίγδηρ 5 νηῸ 

ΙοΟ 



Ζ 

.3 

ΝΟΤΕΘ ΤῚΣ 

ΠΟΙΏΘ ἰηἴο δῇ δίίθη βίαΐβ, δἀηα ἤδανα σουηηθίοςβ Μ ἢ τ{. ( ΡΙαΐοῖβ 

ἀν, 952 Ε' ἀγοραῖς καὶ λιμέσιν ὑποδέχεσθαι. Ἡδτε οὗ τηυίμα] 
᾿πίθυσοῦῦβα θαίννεεη βίαϊεβ πηϊἰεα ἴῃ ρεᾶςα δηα ἢΠΊΘΠ45Π1ρ. 

καὶ οἱ μὲν ἣμᾶςΞ. ΑἸ ΟὈν]ΟΙ5 ΓΟ] ΟΙ ΠΟΥ ἴο {Π15 ἀσαμηθηΐ νου] Πᾶνα 

Ῥεβῃ ἴο 8 ψῇγν Αἰ Πθη5 Πδα ποΐ βπρὶογεά {πὸ ουσγίθθη γε αύβ᾽ ἔγαςα 

ἴο οΥΌ5ἢ {π6ὸ ΜγΓΠΘηαθδη5 ἤθη ΠΕΙ Παηά5 ψεῦα ἴτεαα. Βεΐ πο ἢ 

οὗ τ1ῃ6 δύριυμηξηΐ 15 αἸβηροηποιβ, ἐπουρ ἢ {Π6 βαθϑίδηϊςιαὶ ρτιενδῆςα 

οὗ {π6 ἀδβροίιϑῃῃ οὗ ΑΙ ΠΘ 5 ννὰ8 γϑαὶ εποιρὮ. 

ὅ τε τοῖς ἄλλοις... παρεῖχε. ὅ 15 1{ι5114}17 ΕΧΡΙΑΙ ΠΕ 4 45 Δῃ Δάνεσθι]ἃ] 

δοσαβαίϊνα, ὁ Δηα νν ῃογθαβ,᾽ αἰ [Π15 σοηβίγαοίοη ἰδ οῖκβ Δα  Πουϊγ. [ἰ 

15 τῆοτα πκεὶγ {παΐ ΤΠιιογ 1465, ΠΌτη ἢ15 ἀθϑῖσγα οὗ σοπηρταϑϑίοη, Πὰ5 

Ἰοϊπεά ἰορείμεσ ἔνγο βϑεῃίθηςαβ, ἰδανίηρ ἴῃ6 σομ  πδίοη ΠΠΡΥΎΔΠῚ- 

τηδίϊςα]. Ηδ ΡῥτΌΡΑΌΪΥ Πδα ἴῃ Π15 τηϊηα ὅ τε μάλιστα εὔνοια ποιεῖ, 

πίστιν βεβαιοῖ, “ ἀηα {παΐ νν]σ ἢ Ροοά-Ψ}}} εἤξοίβ, ν]Ζ. βεσισοβ σοη- 

Πάξηςςβ. (ἢ, 6. 33. 6 ὅπερ καὶ ᾿Αθηναῖοι αὐτοὶ οὗτοι τοῦ Μήδου παρὰ 

λόγον πολλὰ σφαλέντος... ηὐξήθησαν. [ΙὩ 2. 40. 3 ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία 

μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει, ἴπΠ6 ὅ 15 εξ ψιΠουΐ σοη- 

ΒίΓαοῖοη ὈΥ Δῃ ΔηΔΟΟΪΠΟη σαυβεά ὈΚ ἃ ἀθβίσα [οὺΥ ἃ 5Πδῦρ δῃῖ!:- 
{Πε5815. (Ἃὕ. 4. 125. 1 ὅπερ φιλεῖ μεγάλα στρατόπεδα ἀσαφῶς 

ἐκπλήγνυσθαι. Τταηϑίαία “Δηα νῇῆδί ἴῃ ΟΕ σα565 15 σΟΠΊΠΊΟΗΪΥ 
εἤεοιβα Ὀγ τπππίποὶ σοοά-ν1}], νυν ΒΙ ἢ βθοαγαβ σοηπάθηςσα, {Ππαΐ 1ἢ ΟἿΓ 

ςα86 νὰ5 δϑϑισγεά Ὀγζ ἰξατγ.» 

καὶ παραβήσεσθαι. Καί 1ηἰτοάτοα65 {ΠΕῚΓ σοηβθαπθηΐ δοίίοη “δο- 

ΠΟΓΑΙΏΡΊΥ ᾿ “50. 
μέλλησιν, ἴῃ {Π15 ΓΔ 51{|ν 6 56η56, ἄοαβ ῃοΐ βεεπὶ ἴο οσσαΓ ἀΡδΙη. 

εἰ γὰρ δυνατοὶ... προαμύνασθαι. ΤΠε Μ595. 5Πον ἀντεπιμελλῆσαι 

ὙνὨΙΟΠ 15 ΡΕΥΠΔΡ5 ἃ ποῃηοα-νοσά ᾿ηνεηίεα ὈΥ ΤΠαογ 465 ΠΙΠ 561 ἴῃ 

᾿πλ!ταςτοη οἱ ἀντεπιβουλεῦσαι. ΤΠ σοτγτεοίίοῃ δἀορίεα ἴῃ {πε ἰοχίὶ 

ἀντιμελλῆσαι ἰῖ5 Θ΄ .ΔΑΠΥ ἀπηϊκηονῃ εἰβανπεσα. ὙΠπῈ ταδί οἵ {πε 

Βθηΐθησ6 Μ}1}} {γα ἢϑ]αίθα 85 1{ βίδηςϑβ (α) " Ηδα ννε θβεῆ βαμα]}]ν 4016 ἴοὸ 

Ῥἱοί ἃ5 {Πενὺ 4ο δηά ἴο ἀδίεσ οὐσ αἰδοῖ, νν αὶ Θεὰ ννὰϑ {Π6Υ6 [οΥ ἃ5 ἴο 

6 ϑι]εςί ἴο ΠΕ, ἀἸβοσθίϊοη ἃ5 νγ6 δῖ ἢ οὐ (ὁ) Βι ρρι γἱηρ ὄντας ννΊἢ 

ἐκ τοῦ ὁμοίου, “ΑΥ Βαΐ ξεα [ΟΓ τιι5 ἴο ΡῈ ϑιθ]εοΐ ἴο {ΠεῚγ ἀἸβοσγθίοη 1 
6 Δ΄6 ἴΠ6ῚΓ 6α11415} Ὀὰξ δίησα {Π6 ροννεσ οἵ δἰίδοϊς 15. αἰννᾶὰγβ ἴῃ 

{ΠΕ6ῚΓ Παηα5, νγα ἴοο 5ῃοι]α μανα {ῃ6 τὶρῃΐ ἴο ἴαϊζα ργθσοδαίο 5 ἴοσ 

ἀείεπος᾽ ; 1. 6. ἔπεα νουἹα παν Ὀθθη ΠΟ Τα Ά50η [οὐ 05 ἴο ταυηδίη, ἃ5 

6 8416, ἰῇ ϑυδ)]εοίίοη ἴο {ἢ 6Π}, 1 γα μαά Ὀδϑῇ δ0]6 ἴο τηδβεί {Π6}Γ 

ΓΤ σι65, ὅζο., νυ ἢ Ἰηἰτριι65 οἵ οὐστ οῇ. Οἵ ρῥτθβεηΐὶ ροϑιζίοη οἱ 
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“11 18 ΤΗΓΥΘΙΘΕΒ 

ἸΏ ΓΘΤΊΟΥΙ ἐν 5ῃον5 {Πᾶΐ νγα γΕΥΘ ὉΠΔΡ]6 το ἄο {η]ῖ5. Βαΐ αἱ δὴν ταΐε 
νῈ 5ῃοι]α 6 δ] οννεά {π6 τὶρῆϊ ἴο ἴαϊκα ργεσδυς ΠΥ Τηδαϑατεβ 
ἀϑδιηβί {ῃ058 ΨῃΟ αἰνγαγβ μανα {Π6Ὸ ρονεσ οὗ δἰΐδοϊκ ἴῃ ἐμεὶγ μαηᾶϑ. 

Ομ βαϊζου {γα ηβ]αΐεβ ἀντιμελλῆσαι, “ἴο τηεεΐ (ῃγεαίβ Ψ] ἢ τὨτεαίβ. 
(“) πῃ βεηΐξηςββ οὗ {Π15 Κη ἴῃ Ὑπαογάϊαεθϑ μα Ἔχρεοὶ {Π6 ἔνο ἀϊν!- 
5]0η5 Οὗ {Π86 ββῃΐίθῃςβ ἴο βίη ἴῃ βοιῆα Ἰορίςδὶ οοηποχίοῃ, Βαξ ἴῃ [ἢ Ϊ5 

βεηΐθηςα {Π6 σοηηθχίοῃ Ὀαίνναεη [ῃς6 ἢτϑὶ ρατί πη {πε βεςοῃᾷ 15 ηοὶ 

ααϊ6 οἰθασ. [1 μα5 Ῥεθὴ σοη]θοϊιτεα {παὶ ΤΠαογ 1465 ψ τοῖς καὶ 
ἀντεπιμελλῆσαί τι ἔδει ἡμᾶς ἐκ τοῦ ὁμοίου ἐπ᾽ ἐκείνοις ἰέναι, “1Ππ6η 1ἰ 

ϑνο]α Πᾶνα θβθη τὶρῃϊ ἴου 15, δα 8}}Υ Ψ] {Π 6 πὶ, ἰο ἀείευ πλακίηρ 

ΟἿ δἰζδοῖκ ἀροη {πεῖη. ΔΊ ἐμαὶ σθῆβθα {πῸ βεσοηά Πα] οἵ {πε 
ββηΐβηοα οοΙηοΙ 465 Δα ΠΊΙΓΘΌΪΥ. 

18 Οπγ γευοίξ ας ὄδο7ι γααἶ ὀε 76 τος τῦθ7 “εἰν φγοῤαγεά. 72 ἐς γομ7 

ὀτι5171655 “0 οί τὲ5 αὐ γοῖε σαγι. Νῖσυοζ ἐὐσας ζλε7γ6 ἃ γαΐγεγ οὐῥογ- 

Ζ471Ζἔγ, 707 “1 21671:5 25 εγίῤῥῥεα ὧγ Ζ.ε φέαριεφ. Ὑιε α͵76 εογιεοζηδαῖ ας 

72: 6αγέν ας οτέγδεοίσψος, 707 γ10716γ7 25 ἐδ4 ϑἼγισευς 977 τυαγ, αγιαῖ ΖΖ Ζ5 ὧγ 

0147 φογιγΖὀη2ο71:.5 ἡ αΐξ “4 ἔλόηι5 ἡεωζγίαζ7:5 {16 οἔγιερρίς αραγι5: γοτε. 

Ι προφάσει. (τουπαάβ ΠΟ ατὰ 22 7ογεναγά, νεῖ Πεσ {Π6 τοδὶ 

ΘΊΟΙΠΑ5 ΟΥ̓ Ποί. 

σαφεῖς μὲν... ἐδράσαμεν, “ ΟΙΘΑΥ ἴο σιαϊάα ΟἿἿ Παδσετβ ἴο {π6 σοπ- 

ν]οίοη {Ππαΐ ᾿νε αςίεα τσ τ 1γ.. ἘΕτοτ γνῶναι οἷ. ηοΐΕ ΟὨ 3. 2. 2. 

καὶ ἐνομίζομεν ἀποστήσεσθαι... προπονιῆσαι. Ι͂η {π6 ΞοΟρΡὨΙΒ(1ς 4] 

ΤΠ ΔΉΠΟΥ Οὗ 15 {π16 {Π6 νυ ΥΙΕΥΓ ρ]αγ 5 ΠΡΟ᾿ {π6 πηδαπίηρ οἱ ἀφίστασθαι, 

ΜΗΙΟὮ ἴῃ 1η6 οπδα οᾶβ6 πηθδη5 “δρϑίαίη ΠΌΠΙ ἡ ἴῃ {ΠῸ ΟἸΒΕΥ “τανοὶ 

του. ἘὸοΥ {πΠῸ 1πῆη1{|ν65 ποιεῖν, ξυνελευθεροῦν οἴ. ἩοΐΕ ΟἹ 3. 2. 2. 

Τταηϑαία ἦψὰ ἰπουρῃΐ να βῃου]α τᾶ ἃ ἄοπθ]ε τανο]---οὴα τοτὴ 

της Ἠ ]]6 65, Ιῃ σεαϑβιηρ ἴο αἰ της ΑἸΠ ΘΠ 5 ἴο ΟΡΡΥΘ55 Πατὴ ᾿ηϑίθδα 

οἵ ΠεΙρίηρ ἴο βεΐῖ {πεηὶ ἔἴγεα, δῃηᾶ {Π6 οἵ πεὺ ἔτοπὶ {π6 ΑἰΠμΘηϊδη5. ἴῃ 

Ῥεϊὴρ (ῃ6 ἢγϑί ἴο δεῖ Ἰηϑίθαα οἵ ννδιίηρ ἴοὸ 6 ουγδβαῖνεβ ἀδβϑίτογεά 

ὈΥ {Ππαπὶ μούθδίζοσγ. 

2 θᾶσσον, 1.6. ἢ ἐβουλόμεθα. Νοίε {παῖ δὴ δάνει θᾶσσον «ἀπά 

Δα]δοῖϊνε ἀπαράσκευος ἃ16 ΠΕΙδα σο-ΟΥΙ αἰεὶ ὈΥ καί : οἷ. 3. 82. 2 

μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα. 

3 ἐφθάραται. ὙΠΙογαΙ465 [ο]]ονν5 Η τοάοίιβ ἴῃ ἀϑιηρ᾽ -αταιῖ, -ατὸ ἃ 5 

{πΠ6 3τά ρ]ισ. οἵ ρεγί. δηά ρ]υρί. ραᾳβ5. Ὀὰϊ ΟΪΚ ἴῃ ἃ ἔδξιν ρΙδςαβ. 

ὙἼΠ656 [ΟΥΠῚ5 δῖα δἴογνγασαάβ ΟΪγ ἐοιηα ἔνῖςα, ἰη Ῥ]αΐο δῃηᾶ Χβϑηο- 

Ρῇοῃ. [Ι͂π ᾿ῃ5ο ]ΡΈ]Οη5, ΡΓανίοιβ ἴο Β. Ὁ. 410, [ΠΕ6Υ ΟσΟυΓ [Πγ66 {1Π168. 
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5 ᾧγὰρ.... παρέξει, “ΟΥ̓ ΨΏΟΒΟ ἐπ] {Πδὲ 1,6 5}005 15 ἴδ Υ ἀνναὺ ([εΐ 
Ηἰπη Κπονν {Π1) 1,65 005 ψ}}} Ὀσίηρ [Π6 αἱ ἃ πθὰγ ἴο ΗΪτη. 

οὐ γὰρ ἐν τῇ ᾿Αττικῇ. ἐν 15 564 85 ἴῃ 1. 74.1 ἐν ταῖς ναυσὶ τὰ 

πράγματα ἐγένετο, “ἴοΥ [ῃ6 νναγ τυζζζ γιοΐ ζ14772 ο721 ΑἸίσα, θὰξ οἡ [Πο56 

σου ηἑτ165 ὈΥ ἡ ΒΙΟἢ ΑἸεσα 15 σαρροτίαα. 

6 ἔστι δὲ... ἣ πρόσοδος. (ἶ. 2. 13. 2 τά τε τῶν ξυμμάχων διὰ χειρὸς 

ἔχειν, λέγων τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς ἀπὸ τούτων εἶναι τῶν χρημάτων τῆς 

προσόδου. 

7 οὗπερ... προσϑεῖ, “ ν»Ώ ΟΠ 15 ρΑτ Ιου] ]γ {Ππ τοὶ ογοαπηθηΐ (πρός) 
γοι ηε6ά. 

ἣν εἴχετε, “Ψ ΠΙΓΠ γοιῖι πᾶνε επ]ογεα ἀρ {1} πον .᾿ 

τὸ κράτος, ΄“ ν]οΐοτΥ.᾿ 

14 Το τε5 ἐλό71, 707. 0147) δτέσοθδς 226 α715 ἔδ4 κοηε)ῖ1ο7: τὐφαΐ, 0147 γαΖζ2ε7 

Ζδι 40272771071 72125707 {247216. ͵δίάοτν γοϊγζδεέσες τυογίλγ 7 γοτ7 γεῤιεέα- 

Ζζογι αι] ο7 ἦε ἀοῤες ἐλαΐ αγὲ γεῤοσοά 171 γοτέ. 

1 τάς.... ἐς ὑμᾶς ἐλπίδας. ὙΠπυσγαΙά65 15 ἰοηα οὗ δὴ δὌχίβηαβα τι586 

οὗ ἐς. “ΠΟΡΕ5 ἴῃ. τερατσζά ἰο: γοῦ.᾽ δῖα ἴῃ 15 τϑηηοΥ, Ὧ6 τι.ι565 

8 ΘΒ ϑίδηςίνα νν ἢ της σοπδίσαποίοη οὗ ἃ νετθ. 

ἴσα καί-- αέφτέε ας. (. ϑορῇ. Ο. Τ΄ τι ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μηδὲν 

ζώσας ἐναριθμῶς  Ἐπτ. ἘΠΕΟΙΤ. 994 σεβίζω σ᾽ ἴσα καὶ μάκαρας. 

Ἡετοάοίι5 1.565 ὁμοῖα, παραπλήσια, δια.) ἴῃ [ῃ6 541ὴη6 νγαὰγ. (ἢ Ηάαι. 

3. ὃ σέβονται ᾿Αράβιοι πίστεις ἀνθρώπων ὁμοῖα τοῖς μάλιστα. 80 

ὙΠαογαϊάεβ ἴῃ 7. 29. 4 85 τὸ γὰρ γένος ὁμοῖα τοῖς μάλιστα τοῦ βαρ- 

βαρικοῦ.... φονικώτατόν ἐστι. 

ἴδιον μὲν .. . σφαλησόμεθα. ἴδιον Δ κοινήν ἀΥῈ Ρτααϊσαῖνα. παρα- 

βάλλεσθαι τιϑ5ι18}1γ τἀ Κε5 {πΠῸ δοσιβαίϊνα οἵ {πῸ6 [ΠΙὴρ᾽ ΓΙΒΚΕά, 6. σι. Ομ δ᾽ 5 

116. ΒΥ ἃ ϑρῃΐ εχίθηϑίοη {πΠ6 ἀδηρου 15 ΠΕΙα 5814 ἴο Ὅς τἱβῖκεά. 

μή ὈεΙοηρ5 ΟἿΪΥ ἰο πεισθέντων. Ττδηβ]αίε “ ἀο ποΐ ΔΡδῃάοῃ τι5 ΠΟ, 

1ΠουΡ ἴπῸ ἀδηρεῦ γγὰ ΠΟ Γ Οὗ Οὐὗ ᾿ἰνῈ5 15 οἵσ οὐ, 51Π84]} Ὀστηρ 

ἃ ΠΟΙΏΠΠΟΙ Ρῥτοῆέ ἴο 411 ουξ οὗ ϑδιισσθβϑ8, δῃηα ἃ 511} πΊΟΥῈ σΟΠΊΠΊΟΙ 

ἀειτπηθηΐ 1 γοι μβᾶύκβη ποῖ δηα ννα [4]].᾿ 

Ι5 716 εοίοξογιγιδζα7ι εογγδαοζγαςν αεοοῤίς ἐλε γοῤοσαΐς οΥ Ζ.ε 77γ2:- 

ἐογιαφαγ15, αγιεἶ φγεῤαγαΐζογι5 “76 γιααῖσ 707 αι Ζ7γνασΊο)ι οἔ «4 ἐζσα 

ὧγ ἰαγιεῖ «γε σα. 16 ραΐλεγέ7ιρ᾽ οΥ ἦε λαγσεεέ κατέδε5 ἀδέαγ. 

1 καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿Αττικὴν. .. ὧς ποιησόμενοι. ΤΠ Πηροτίδηϊΐ νγοτά 

τὴν ἐσβολήν, νΥ]Ο ἢ 15 ΤΟΔΠῪ σονοτηθα ὈΥ ὡς ποιησόμενοι, 15 Ραΐ αἱ ἰῃς 
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Ῥεριηηϊησ οὗ {πΠ6 βεηΐθησθ ΠΏΘτα ἴἰ ΡΙαγ5 {Π6 ρατί οὗ δῇ δϑοϊαία 

οα56. Νοίϊςβ {πδῖ {πῸ β]εςί, νν ]οἢ 15 αἱ ἢγϑί οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ 
ξύμμαχοι 5ἘΓ]ΩΚ5 ἴο οἱ Λακεδαιμόνιοι Δ]Ίοηα ἃ5 {Π6 βεηίΐβηςα ρσοςβαάβ. 

παροῦσι, “ βϑηςσε {ΠΥ ψεῦα ργεϑεηΐ, ἃ τεἀυηδδηου σΠαγδοίοσιϑεῖς οὗ 

1Π6 νΥΠΘΥ ; ννα δἰγεδαᾶν Κηονν {Πδΐ {παν νεῦα ργεβθηί. ΠΕ ᾿νε ϑίοῃ 
οὗ {Πε πδίιγαὶ ογάθυ οὐ ννογάϑ ἴῃ [15 ϑδϑθηΐίθποα 15 πη 6α ἴο τηδτῖς 

ΕἸΘαν {Πππ δοίοη οἱ {ΠῸ 411165 85 Ορροβϑᾷᾶ ἴο {πες δαίϊοῃ οὗ {πε [8ςε- 

ἀδειηοηϊαη5 {πα ΠΊ5αΪνεβ, δη4 ἰἤτοννθ ΕΠ Ρ Πα 515 οὐ {π6 ἀοπλϊηδηΐ 

γνΟΓΑ οὗ {Π6 βεηίθηςα τὴν ἐσβολήν. τοῖς δύο μέρεσιν. ε Πηά {πε 

ΑΥΟΪ6 ἢ ΠΓοίίοηβ οὗ ἃ ψο]6. Ὑταηβίαίθ “δηά δ5 ἴο {πε 1η- 

νδ βίο οἵ Ατίςδ, πεν δπ]οϊηθα {Π6 811165 θεϊηρ οἡ {π6 ϑροΐ ἴο πη Ύο ἢ 

νν] ἢ ἔνοὸ {π|γᾶ5 οὗ {π6]Ὶ ὩσΡοΥ͂5. ἰο [Π6 ᾿ἰβίπηι5, ἢ δοσογάδησε 

ἢ {ΠεῚΓ ἀείθυπ δίῃ ἴο ἰηνδάςα ; δηα {πεὺ {πειβεῖνεϑ αὐτινεά 

Πγϑί. 

τῶν νεῶν. ΤΠῸῈ 5ῃ1ρ5 ψ ῃοἢ Πδά ἰοπρῃξ ἀρδῖηϑδὲ ῬΠΟΥΠΊΙΟ ἡγετα ἴο 

ὈῈ σδ τα ονοῦ {ΠῸ6 ᾿ἰβίπγιι5, ΟἹ ΤΟ]]6Γ5 ΟΥ̓ {{π0Κ5, ΟΠ] {Π6 ΠΑΥΡΟῸΓ 

οἵ ΤΠ ομδααμῃ ᾿ηἴο {πῸ ϑάγοηῖς α]. 

οἱ δὲ ἄλλοι ξύμμαχοι, “4ηα {πΠ6 ΟἸΠΕΙ π]ΕΠΡΕ.5 οὗ {πε ἰεαρτα. 

καὶ ἐν καρποῦ... στρατεύειν. “Βυξΐ πε Ὺ τῦε7γ δηρασδαῖ 771 

Βαγνθϑίηρ, δηα τύό7γ6 βήραῖ τυϊΐ ἀἸϑι πο] δι] οη ἴο βεῦνα :᾿ ποίβ {Π6 

ἀἸεγεηΐ Δρρ]]σδίϊοη οὗ ἐν ἴο (1) ἃ σοηοτείθ, (2) δῇ δὈρϑίγαοί νψογσά. 

ἀρρωστίᾳ οἵ τηοτα] (54 1Π{γ. 

16 776 Α1}ε»ιΖαγις γα, τοο 7765ἦ 5 1125, αγια γιαΐζο ἐἰφεοοηές ογι ἐΐε εοῖο- 

Ι 

2ογιγι65ε,, αὐ ἐλ 214 “εἰοῤογίηγιεδο γ62276, ααῖ φγεῤαγζέ ἃ εοζ 70 

σα 10 7.65 ὖο5 τ4216167 41 ἰοϊάας. 

διὰ κατάγνωσιν ἀσθενείας σφῶν. κατάγνωσιν Παᾶ5 50 [ΔΓ 85. 15 

ῬΟΒΘΙΡΙ6 τπ6 σοηδίγαποίοη οὗ 115 νεῖ, καταγιγνώσκω, νΥ ΟΠ οἰΐεοῃ 

ΠΊΘΔΠ5. “ἴο Δ50Υ]ῦ6 βοιῃθί σ᾽ ἴο 5016 οἡβ.᾽ Ὑταηβίαίς " Ῥεοδιβα 

1Π6Υ δε αίεα γεαῖκη 655 ἴο {πεπλ. 

καὶ τὸ ἀπὸ Πελοποννήσου. καί-΄ δοίι8}γ.᾿ 

ἐσβάντες αὐτοί. 50]0Πη᾽5 οἶαϑ565 νεύε (1) πεντακοσιομέδιμνοι, (2) 

ἱππεῖς, (3) ζευγῖται, (4) θῆτες ΨΏΟ ι5114}}7 5εγνεα 85 βϑῖ]οῦβ. ΤὴῈ 

Ρταβεηΐ ἤθει {Ππογοίοσγε ννὰβ τηδηηβα ὈΥῪ ζευγῖται Δα θῆτες ἃ.5 ΜΧ6]] ἃ 5 

ὈΥ μέτοικοι, ἴῃ 6 4]16ῃ 56 116 γ5 ἴῃ Αἰ πθη5, ῆΟ ραϊα σϑγίδ!η ἴαχεϑβ δῃηά 

ΒΌΡΡΙΙΘα 3,οοο Πορητςα5 ἰο {πΠ6 ΠΥ (2. 31. 2) θυΐ δη]ογεα ΟὨΪΥ 

δι 5Π18}} 5ῃαταε οὗ εἰνὶς τιρ 5. ι 

ἀναγαγόντεΞ. ΑΤ876 τιι56 οὗ {Π6 δοίϊνε ἔου {π6 πη] 4418 
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μή 

ΝΟΤΕΘΒ ἘΠῚ Β 

παράλογον, “ Π]5ΟΔΙ σα] (]ΟΏ.᾽ 

τριάκοντα νῆες. ΠΕ Ῥεϊοροηηθβδα Πδα δἰτθααν Ποατα τῸσμ {ΠῸ 

Μν.Πεηαθαη δηνουβ {παΐ {Π656 5}1ρ5 νν ῃ] ἢ ννοῦα ἀἸβραίοῃεά (3. 7) 

ὉΠΩΘΥΓ Αβοριυθ ἰο Ασδύηδηϊα εῦα ρου {Π6 Ῥεοροηηθϑιιβ. ὙΠΕΟΥ 

τεσαῖνθ {πτίου ἘΙησ5 πονν οἵ ἀεσδρτεάφίϊοηβ σοιγηϊ {64 ὈΥ {Π6ΠῚ 

ἼΡΟῚ {ΠΕΣ 5ῃοσθϑ, δηα {Π15,. σου ρ] θα ἢ Π6 Ποη-ἀρρδάγαηςα οὗ 

161 411165 δηα {Π6 ἢδνν δχϑύίοηβ οὗ {π6 Αἰπαηϊδη ΠΔΓΙΠ6, σαῖ156 

{Π6ΠῈ ἰο ἀϑδηάοῃ {ἰπΠ6 1 ἀ6ϑΙσῃ δηά ταί Ποπθ. Μδϑδην ααϊίουβ 

ΒΌΡΡΟΒΘΘ {παΐ {πΠ6 5ῃ1ρ5 Πεῖε τείεσγεα ἰο σαηπηοί ΡῈ [6 (ῃϊγίν 

5Π1ρ5, οἡ {Ππ6 σσουηά {παΐ {π6Ὸ6 Ῥεϊοροῆηθβδα Κπαν 411] αροιί {Π6ῖὴ 

δἰγθαάν, δηα ᾿πΠΊα σης τριάκοντα ἴο Ὀ6 ἃ σογταρίϊοη, πηἀεγβίδηιηρ 

{Π656 5Π1ρ5 οὗ {πῸ ἤδξεί γῇ ἢ Πα ἢγϑί δεῖ ουΐ. 

τὴν περιοικίδα. ΤΕ Ια πα ΡεΕ]οηρίηρ ἴο {Π6 ,Δοδαδεηηοηϊδῃ ῬΕΥΙΟΘΚΙ 

ἴῃ Τδσοοηϊα δηα Μεββθηΐδ. 

“45 αεζοιέγέ οΓ ἐΐε ΑἸ ἐλεγίαγ σἤζῥε ἐλαΐ τυ676. 071 σογώζεο αὐ Ζ}ε 

δα, ἤζη16 2721 Ζ16 γε γεαΚ οὔ ἐλε εὐαζγ. “Ο γοῤαδέν αγι Ζρογῥοί- 

αἴο,. 

ΤῊΙ5 σμαρίου 85 θεθ βυβρεςοίεα 845 που Ρροϊαίθα ὈῪ 5οῦη8 οὔθ ΨῇῆΟ 

γν]ΒῃΘα ο 566 οἱποιάαϊβα πιούα ἀἸβίιη ν {πΠ6 Πηδηςῖα] αΠΠΠΟα]1165 

τη η ΟΠ Θα ἴῃ σΠδρίου 19. [1 15 σογίδιηϊν {8}1} οὐ αἰ" ου] 165, νυ 1 ἢ 

11 θὲ ποιϊςεα 1 {πΠ6 σοι πη ΑΙ. 

ἐν τοῖς πλεῖσται. ἼἸΠΙ5 ΡΏγαβα ΙΓ Οσσι 5 1 νΔΙΙΟΙΙ5. ΓΟΥΠῚ5. 15 
564 ῬοΙΠ 1 ἃ γαῖ δηά ἴῃ ἃ βίσοῃρ 56η56 ; 1. 6. ἐν τοῖς πρῶτοι ΤΥ 

Τηθ 8 “ διηοηρ ἰΠ6 ἢγϑί᾽ οὐ “πες νεῖν ἢγϑί. Ησα τ πηδὺ δ τι564 Ιῃ 

ΕἸΓΠΕΟΙ 56 η56. ὅνε πγιϑβί αἰνναγϑ ΒΌΡΡΙΥ ἃ Ραυτορ]6 ἔτοπὶ ἔπ σοηϊοχί 

ἴο σῸ ψΙΠ {Π6 δυίο]6, ἃ5 μεῖε πλεούσαις ; Ὀπέ ἴΠ6 πηαβοι]ηα ἰούτῃ οὗ 

16 Δυίϊο] 6 15 αἰνναγϑ γείδι θα, Ἔνθ ὙΠ {6 1 η1η6 Δ] 6 ον 65 ἃ5 ΠΕΥῸΘ, 

Ὧ0 ἀουρέ Ῥεσοϑιβθα {πΠ6 ρῆγαβε οὐἹρ ηαίεα ψἢ πιαβοι!] πη δηα 

ΠΘΌΓΟΙΓ ΠΟΌΠ5 Δ η4 {Π6 τη ΒΟ. ]1η6 [ΟΥΠΊ Πα5 Ὀθσοοιῆθ βἰογθοίυροά. 

ἐνεργοὶ κάλλει. ΤΠΕ656 ννοτάβ πᾶνε θθθῃ δχρ]αϊηθαά “ αρουΐ {8 

ἘΠῚΘ δ ννῃ] ἢ {Π6 5Π1ρΡ5 νεῖ αἱ 568, {π6 Αἰ Πεηΐϊδῃβ Πδά {Π6 ἰαγραϑβί 

ΠΌΤΉΒΡΘΥ οὗ 5}1Ρ5 εγεείζυε ὧν ἐλ627. 2716 φογ 1071 νυ ἸΟ ἢ {ΠῸν ανεὺ δά 
αἱ 16 βαπη6 {{π|6, Ἀπ ἴῃ ΠΌΤ 6Γ5 {ΠΕῪ Πα ἃ5 ΠΊΔΗΥ ΟΥ̓ 511] ΠΊΟΤΟ δἵ 

1Π6 ῬερΊηηϊηρ οὗ (6 ννασ. Ὡηϊ5 Ἰηἰγοάμποθϑ δὴ δης{Π 6515 Ὀαίννθ θη 

ΠΌΤ ΕΥ5 δηα οἤἴξβοςνα ΠΤ ΘΥ5 νΠΙΟἢ 15, ἢ ΔῺΥ σα56, να αΚ, δηά 

ΟΣ] σογίδι νυ ἤανα θθθη ᾿ηαϊσαίεα τόσα οἰθασὶν ἴῃ {πς ατεεὶς 1 1 

δα Ῥββθη ᾿ἰηἰθηᾶεαά, ἐνεργός 15. ΟΝ ΠΟΙ 656 τἰ564 [ῸΓ 5105, ἀῃᾷ ἰ5 
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ἘΠῚ. τῇ ΤΗ ΘΕ 

ποί ἰουπα ἀραΐη ἴῃ ΤΠπογαϊ 465. κάλλος ἴῃ {Π15 5656 15. 51 Π}ΠΠΑΥΙ͂Κ 

ὈΠΕΧΘΙΏΡΙΘα. Οἷα δὐϊίοσ νου] τοαά καὶ ἄλλῃ “ἴῃ οἴμεὺ ραγίβ 
4150.᾿ , 

παραπλήσιαι δέ, ΤῺΘ νΥἸεΓ {Πδη ργοσεεάβ ἴο δηατπθσαία {Π6 

5Π1ρ5 ὑπαΐ ὑεσε οὔ βείν!οα δὲ {πΠ6 βαῖηθ {ππὸ ἴῃ 24 γε γεαγ οἵ 

1Π6 νγαῖ. ὙΠΕΙΓ ΠΙΠΊΡΕΥ σοηθ5 ἰὼ 2530. Αραϊηϑβι {π15 γα σου]Ἱά 

ΟἾΪΥ 5εΐ 150 ἴογ {Π6 Γουσί ἢ γεαῦ οὗ {π6 ννᾶΐ, {πΠ6 40 Ὀείοτε ΜυΈΘηΘ, 

12 τη 6. Αβορῖα5 (πο Πα βεπὶ Ῥ8οῖκ {πὸ ταϑί οὗ Π15 5}1Ρ5), {Π6 τοὸ 

τη ΓΟ ΠΕα ἴῃ σΠδρίευ 16 δηα ρΕΥΠΔΡ5 5 πποσθ. ΤΠ ἀϊβεξγθησε Ρεΐνγεεη 

150 8η4 250 15 ἴοο σγϑδί ἴο δ]|1ονν {Π6 ἰδὲ οὗ [πε ψοζὰ παραπλήσιαι. 

2 τῆν τε γὰρ ᾿Αττικὴν... ἐφύλασσον. [Ιΐ 15 ΟὈνΙΟι5 {παῖ {Π15 

ΘηΠλοΥϑίΙοη Τησπϑδί τοίου ἴο {6 ἢγϑβί γεαῦ οὗ {ΠῈῸ ννδύ βίποβ {πᾳ ἰοίδὶ 

Πετα ἀδία θα σομη65 ἴο 250, γνν Ὡς ἢ 15 [Π6 ΟὨΪΥ ἰοΐα] ἴο ΜΠΊΟἢ τοσαῦται 

αἱ πΠ6 ΘΠ] Οὗ {πὸ ὉΠΑΡΙΘΥ σαῃ ταί. ΠΕΙῸ ΠΕ ἘΣ ΞεεΈθ ΟΕ ἘΠ 0Π15 

ννὰ5 {πΠ6 ΠΙρμαϑί τοί] Ἔνεῖ τεδοῃεά, δηα νγα ἤᾶνα δἰγεδαυν Ὀεεη ἰτο]ά 

{παΐ ἴῃ 1Π6 ἢτϑί γεαῦ {πΠ6 ΠΙρμαβί ἰοΐϑ] ννὰ5 τεδοηθά. Μοσβθονοῦ αἱ 

περὶ Ποτείδαιαν σΔ ἢ ΟἿΪΥ ΤΟίεΥ ἴο ἴῃς ἢγϑί γεδσ οἵ ἴπΠ6 νγαύ. ΤΠΙ5 

Ῥεῖηρ 50, οἵ {15 1οῸὺ 5105 ψ Πσἢ γα δῖα Ποῖα ἰο]α συατάςα Ατςα, 

ὅζα., δὲ {π6 Ῥεριηηϊηρ οὗ {πῸ γγδῦ {Π15 15 ροϑιίνεν {ΠπῸ ἢγϑί πηεηί!οῃ, 

δ ΤΠηρ ΨΠΙΟΉ 15 ᾿πούθ 1016. Ῥαεύπαρθ {Π6 ᾿ῃἰουροϊδίου ἢ85 θεεη 

Π15164 Ὀγ {Π6 ΙΟΟῸ 5}1Ρ5 οἵ τεβεῦνε τπῃθηἰ]οη δα 1ἢ 2. 24. 2. 

χωρὶς δὲ. .. χωρίοις. ΤΠΕ ΘηπΠ]οσδίϊοη Πα5 [οἷς ΟἽΪΚ 50 5Π105 [ΟΥ̓ 

Ῥοίἄδθα δηά [6 οἴμποὺ ρίασεϑθ. [Ι͂ἢ 1. 61. 4 ψε δύε ἰο]ᾶ {παΐ 70 

5ῃ1ρ5 ψεῖε βηραρεά ἴῃ {πε δῖεσε οἵ Ῥοί.ἄδθα, δηα ἴῃ 2. 26. 1 {πε 

ΑΙΠεηΐδη5 56 η4 30 5}1ρ5 ἴο 1, ΟοΥ]5 δηα Επθοδα νη] ἢ τηὰν Ὀ6 σοη- 

5: 46γεα “{Π6 5}1ρ5 ἴῃ ΟἴΠΕΥ ρ]δςαβ,, 50 ἐπαΐ Οἣ]Ὺ 20 ννου]Ἱα θα 1εζϊ οσ 

Ῥοί4468. 

3. ποῦτο. πε τη] ηΐθηδηςα οὗ 50 ΠΊΔΗΥ 5}1Ρ5. 

4 δίδραχμοι. ΤῊΪ5 ννα5 πΊοΥα {Πδη {ΠῸ6 518] ρᾶγ. [1}ἢ [Π15 δοοουηΐ οὗ 

1ῆς8. Ρδὺ βδατῃηβά ὃγ {πὰ ἰτόορβ θεβϑιθρίηρ Ῥοίάδθα ᾿ξ 15 βίγδηρα {Πδΐ 

ὯΟ πιρηίϊϊοη 15 πηδᾶς οἵ {πε οτος ἀϊβραϊοπεα μετα ππάθυ Ἡδρηοη 

δια ὙΤΠΕΟΡΟΙΏΡι5 (2. 58) σοπϑιβϑιίηρ οὗ 4,300 πηθῇ ΨΏΟ ἔοὺΓ ἃ {1Π|6 

5 Ια τη {Π6 5ἴδσε, 

ἐφρούρουν, ΠΕΓΘ, πη 518}, “ Ὀαϑιεσεά. 
ἐλάμβανε. ΤῊΙ5 σμβηρα ἴο {Π6 ΘΙ ΏΡΌΪΔΥ 15 Τα ΚΑ ΌΪ6. 

τὸν αὐτὸν μισθόν. ΤῊΪ5 νγᾶ5 ἀο.0]6 [Π6 518] ρᾷυ. ὙΠ ΤῈ Ψ1] θῈ 

56δῇ ἰῃαΐ {πΠῸ σμαρίεσ σοηίαϊηβ πλὴν αἰ Πα] 165 νυ] ἢ πηϊτεα πα κα 

ὉΡ ἃ βουίοιιβ ἱπαϊοίτηθηΐ ἀρ αϊηϑβὶ ᾿. Οπα δαϊίοσ βπάθανουτβ ἴο ϑᾶνα 

τό 



ΝΟΤΕΘ 11. 17 

[Π6 ψγῆο]α ὈΥ βδουιῆοίησ ἃ ρατί. Ηδβ τϑαᾶάβ παραπλήσιαι καὶ ἔτι 

πλείους ἢ ἀρχομένου τοῦ πολέμου, ἀη!ἃ νν»ῆηδί Ό]]ον 5 πλιιϑὲ {Π6η θ6 

[ἈΚθὴ 85 δῇ βπιπηθσδίίοη οὗ {Π6 πᾶνδὶ ἔοτοθϑ διηρογεα ἴῃ (Πϊ5, {Π6 

[ουσί ἢ γεβδσ. οὗ [Π6 νψασ. Ηδ 15 σοπῃηρε]]εά ἰο οαΐ ουΐ περὶ Ποτείδαιαν 

καί ἴῃ 5εοίίοη (2), ἀπά ἴο τηδῖκα οἴου δύ Ἰ ΓΑΥῪ δ] σαί! 5. 

18 76 71γέϊογιαδαγις για αὶ 2471514ποθ 5,44 αἰζαςῖ ο7ι 77οίλγηηγεα αγια 

-: 

3 
4 

λε “7οἰλγρηεγαφαη ο71 “᾽γιζΐσρα. 7116 ΑἸ ἐλογιέαγις γοίγιζογος ἐλ 

αγηηγν ὀέοεζακρ 77 γ ἐΖ(φ716, αγιαἱ ςη7,γὁτεγιεἶ {14 ἐοτογί τουΐΐζ α ἀοιεθϊε 
χυαζέ. 

ὅν, τερεϑΐ κατά. 

ὡς προδιδομένην. Νοίθ {Π6 ἰξη56 : “ΤΠΙΠΚΙΏΡ᾽ ἰΓεάβοη ννὰ5 αἱ νου Κ 

ἘΠΕτΘ." 

προυχώρει 15. ᾿ΠἸΡΕΙΒΟΠΔ], ἦν ΏΘη {Π6ῚΓ βυσοθβα αἸ4 ἢοΐ συ ἴο 

[ΠΕ 1 ἐχρεοίδίϊομϑ.᾽ 

πληγέντες. 50 πΙ56ε6 Ιῃ {Π6 δΔοῖ. δῃηά ρΡῇ. ρ855. οἵ ἃ βδενεσα ἀείβαί. 

ταῦτα. Ἐχρ]αϊηεα Ὀγ {ΠῸ ἴννο ραγίο!ρ18] οἰδιιθε5 {Παΐ (ο]]ονν. 

αὐτερέται, ἰο Ὀ6 ἰδἰκεη ρῥτααϊσαίνεὶν νι πλεύσαντες. ἩΟΡΙ 65 

γ»ῆΟ αἰβο τονγεα {ῃ6ς {γἸ ΓΕ ΙΊ65. 

φρούρια δ᾽ ἔστιν ἡ . . . ἐγκατῳκοδόμηται. ἔστιν οἷ ΟΥ̓ οἵ 15 1Π6 Μ55. 

τϑδαϊηρ, ννῃ ] ἢ εαἀϊζοῦβ οούγεοΐ ἴο ἣ ΟΥ οὗ ἴο 511{ ὈαίεΥ ΜΙ ἐπὶ τῶν 

καρτερῶν. ΤΠα ἰδη56 οὗ ἐγκατῳκοδόμηται 15 αἸΠοὰ]{. [{ πγαδί πε 

{Παΐ ἰογίβ Πα δἰγεδάν θεθῆ 1.1] οἢ ϑίτοηρ ροβι[οη5 Ὀϑίοτα {Π6 

5116 νν8]}} ννὰβ θ111. Α5 1Π6 ΠΙβίοσϊς ργθβεηΐ περιτειχίζουσι ΔΏΒΘΥΒ 

ἴο 8Δη δοζϊϑβί, ἐγκατῳκοδόμηται 111} ΔΏΒΥΝΕΙ ἴο ἃ Ρ]υρετγίθοι. Βαΐ [ἴΐ 

15 αἸῆου] ἰο ῬΕ]Ιανα ἐπαὶ (Π15 ννὰβ {Π6 ϑίαίε οἵ αἴαϊιτβ, ἀπα {πὰ 

οοη͵δοίαγα ἐγκατοικοδομεῖται 15 ἰεΙηρίηΡ. 

19 7716 “12λεογήα7:5 αν ἃ τυαγ ἔαχ 7ογ {4 δοἴσορο οΥ 7 7γέζῥογιο, αγιαῖ δεγιε 

Ι 

γοτέ7α1 10 εοἰζσεΐ α71 6ἐχίγαογαζγαγ 1ηηῤοσέ ,γο)ι ἐλε αἰλ25. Ζ7)εαΐξ 

ΟΓ 1, 7οζοζόδ, 

καὶ αὐτοί. Βείοτεα ΟΥΪΥ {Π6 411165 Πδᾷᾶ σοηίτιραίθα. ΤΠΪ5. ννὰ5 

[ῃ6 ἢγϑί ἀϊσγεοῖ σοῃίτ ας ο ταϊβεα ἀπποηρ {πΠ6 Αἰ π5. {πεῖὰ- 

56 1ν65. 

ἀργυρολόγους ναῦς. [Ι{ ἰ5 ποί ΟΙεΑΥ ψΠδΐ τϑϊδίοη {Π6 56 5105 

Ῥοῖα ἴο {π6Ὸ τορι! ἰτραῖα ραϊά ὈῪ {6 5 θ)]εοῖ 411165. Ῥευπαρϑ 

1Π15. νγὰθ δὴ δχίγδογ ΔΎ ἱπηροϑ δνοκοάᾶ ὈΥ {πΠ6 πεορβϑιῖ65. οὗ 

{Πε {ἰπη6. 
ΕΟΧ. ; Ι η [φ' 



ΠῚ τὸ ΤΗΠΓΥΘΙΘΕΚ 

Λυσικλέα. ῬΙΟΡΔΌΙΪΥ {Π6 Τιγϑ1ο 165 νῇοτη Αϑραβία 15. βϑαϊα ἴο μᾶνα 
Τηϑ τα αἴτεῦ {πΠς ἀθδίῃ οἵ Ῥεγὶςο θβ. 

2 τῆς ἄλλης στρατιᾶς, “οὗ [Π6 ΔΙΠῚΥ Ὀ651465.᾽ (ΟἿ. 3.112. 2 Δημοσθένης 
καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα. 

20 Αοηιῤέ 97 116 ἢίαΐαφαγις 19 ὀγεαΐ οτεΐέ ογ7 {1617 ὀδείφρφεῖ ἐστι. 

Ζλεν »ταξε ἠααεε7ς, εαδειεζα 1710 ἐς φγοξεγ ζφῖσλέ ὧγ σοτεέγιέζγ {δε 

ἐαγ» οΥ ἐλε ὀγίςῶς. 

1 τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος. (ἀεηϊῖνα οἵ {ΠῸ {{π|6 ΙΓ] ΜΒΙΟΗ. 

ἐσηγησαμένων, “ αἱ {πε Ξιιρρεδίίοη οἵ 

2 ἀπώκνησάν πως. Νοίε ἰΠεΐ ἀποκνεῖν Ὦδτα (ακ65 ἃ αἰγεοί οὐ]εςί. 

πως. Ἠδ ἀοεσϑηϊ {Π1ΠΚ 1{ ννουί ἢ ννΠ1]16 ἴο ἀδίβ1} ἰῃ6 μον δηα ψ Πετε- 

ἴογε. 

ἐΞ δὲ ἄνδρας... τοιῷδε. ΤΠ6 5εηΐθησα 15 511. Πν ΟΡδουγεα Ὀγ 15 

Ὀτανιν. Ὅῃα τπϑδηϊηρ 15 “δροιί 220 νο]ιπίθειϑ ρουϑιβίθα ἴῃ {πὸ 

506 οὗ ἃ βού, ννῃιοἢ {παν πηδάδ ἴῃ {πε [Ὁ] ον ηρ ΠηΔΉ ΠΟΥ. 

ΤΠΕΥ ψεσα νο]πηΐθεῦβ ϑίησα ἴῃ [ΟΥπ184] ἄδοῦεα [ου ἃ βουύία ννὰβ ουΐ- 

νοίεα οἵ τερβδίβα. 

2 ξυνεμετρήσαντο δὲ... αὐτῶν. 85. τὰς κλίμακας. ταῖς ἐπιβολαῖς. 

Α ἀδίϊνε [ο]οννηρ ἃ νεῦρ οἱ οδ]οα]αίίοη, “(παν σδ]οα]αίβα {Π6 

Πεῖσῃὶ οὗ {πε ἰαάάεδτα ᾿ΚΥ {Π6 σουῖδθε5 οἱ [ῃ6 Ὀγυῖοκβ, μοῦ τῃς6 

ΘΠΘΠΊΥ 5 Μ041] 85 1 ἰδσεα {Π8πὶ ννὰ8 ἔγεα ἔτοπὰ τ᾽ ῃΙἰε να β ἢ. 

ἠριθμοῦντο.... καὶ ἔμελλον. ΤΕ ἴννο νευθ5 δῖα ρᾳΐ σο- σα! δίεὶν 

Δ Πουρἢ {πὸ ἢτϑί σῖναϑ {Π6 τεαβοη ἴου {ΠῈ βεςοπᾶ, 

ἀλλὰ ῥᾳδίως... τοῦ τείχους, “Ὀαΐ {Π6 νν8}} νγὰ5 ν]βῖ 016. δα 51}}ν 207 

12217 οὐγρεί. Τί 15 ΟἸΘΑΙΥ ᾿ΠΠΡΟΘ51016 ἴο ἴδϊζε ἐς ὃ ἃ5 -Ξ- ὅσον, ΟΥ̓ΪΟ 

{τα ϑ]αΐα ἐς ὃ ἐβούλοντο, “Πα ρατί οἱ {π6 ννἃ}} νι ἢ {παν ᾿η θη θά 

ἴο οἰ}. ἐς 15 416 σομηΠΠΟ ἴῃ {Π6 5656 οὗ “1ῃ ταρσαζά το. 
4 τῆς πλίνθου. (οἸ]εοίίνε 51] Ρ.18γ. 

Ω1 “4 ἐδεογίῤέΖζογι ογ ἐἦε «υαζίς οΥ εἱγοιεηεσαζαξο71 5477 1471:4}117110 Ῥ]αΐαδα. 

Ι πρός τε Πλαταιῶν... ἐπίοι, “Οἠ6 Οἡ {πε 5146 οἵ ΡΙαἴαξα, [πΠ6 οἰ μδὺ 

ἴῃ 856 οὗ Διμϑηΐϊδῃ δἰΐδοϊς ἔγομ νυ πουΐ.᾽ “πρός, νυ {πΠ6 σεηϊνε, 

ΕΧΡΙΓ65565 αἰγεοίίοη ψπουΐ {π6 1ἄδα οἵ πιοίίοη ἰονναγαβ οὐ τεϑί οἢ 

{ΠῸ οὈ]εοι. 

2 τὸ οὗὖνμεταξὺ.... ξυνεχῆ, “(15 ᾿πΠ ΕΥνΘΠΙΏΡ᾽ 5Βρ46Ε6, [Π6 5βιχίβεῃ ἔδεΐ, ννὰ5 

ῬαΠΠῸ ᾿ηἴο ἀνε]! ηρ5 αἀϊνιβα οαἕ ἀπηοηρ {Π6 σαδτάβ, ἀπά {Π6 ὈυΠάϊηρ 

1ὃ 
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[ΟΥ̓ Θα ἃ σοῃίϊηποι5 ΠΏ ΟΪ]6,᾽ 1.6. [6 ἔννο νν8}15. ννεσα 7οἰπεά τ[ορσείῃου 

ὈΥ ἃ τοοί ἴο ἸΙοοῖκ {πκῈ οπμβ 1ῃ1οΚ νν}}, δηα δῇογαβα Ἴσονεγεά αιαγίευϑ 

ἴοῦ 1ῃ6 Ῥεϑίεσεγβ. οἰκήματα, ργεαϊςαίϊνα, 15 {πΠ6 ἰηΐθγηδὶ δοσιβαίϊνε 

Ί ῳκοδόμητο, ἈΠΔΙΟΡΌΙΙΒ5 ἴο 1. 122. 4 ἣ τὸ ἐναντίον ὄνομα ἀφροσύνη 

μετωνόμασται. 

διά, “αἱ Ἰηΐεγνα]5 οἵ. 

διήκοντες... . διῇσαν, “ Εχία Πα Πρ ΕΠ] ΠΥ (οἱ αὐτοί) ἰο {πε ΙΏ ΠΥ δης 

Ουΐεγ ίαςεα οὗ {πς6 νν8}], 50 {Πδὲ {ῃεσα νγὰβ8 ὯῸ νγᾶὰὺ ὈΥ͂ τῆς 5146 οἵ {8 

τονναῦβ, Βαϊ [Π6 σιιατάβ ραβϑεα {πτουρσ {Ππεῖη. ὍΠΗ ἴονγεῖβ σονογοά 

{πΠ6 ψνῇο]α Ὀγεδαάίῃ οὗ {πε ἀοιθ]6 νν8}], 8] οννηρ ἃ ραββϑαρα 1η5146 θαΐ 
ΏΟΠΕ Οὔίβι66. 

χειμὼν νοτερός, “ΤΑΙΏΥ νγεΔί ποτ. 

716 δίαξαφαο» μαῖα Ζ21617 σογζζε, οὔζγεζγι 154 τυαίζ ὀεφίτσδο)ζι ζτυο 
᾿Ζοηυογς. ΑἹ γαλέλγρ, 222 δείγα)γ δ 417 οῤεγαέξζογις, ὁπέ {14 έαξαεα)ις 

ἐεγξ δεολζηεῖ ογσαΐίς ἃ οἰζνόγοίογ, αγιοῖ αὐ Ζλ4 5αηι6 ζζγι6 ἤοΐδί 376 

σΖρηαῖς 9 εογι7456 216 σἱσμαΐς ἐἦ4 7, ασεαωεδηεο)ζα ἡτας ἔο ἔλε17 

αἰέζος 77η: 7 Ἴοόος. 

τηρήσαντες, “ανίησ νας εά ἴοτ. 

ἀνὰ τὸ σκοτεινόν, “ἴῃ {Π6 ργενδ Πρ ἀδυκηθϑ5. ΤΠ5 ρτεροϑιίίοη 

ΟΠΪΥ Οσσυζ5 ἔνῖσα τη ΤΠυογα 1465, πεσα δηά ἴῃ 4.572. 2 τῶν δὲ ψιλῶν 

ἀνὰ τὸ πεδίον ἐσκεδασμένων. 

αὐτῶν, “{π6Ὸ σπατά5.. ΕῸΪ [Π6 σεηϊίνα ἀΡϑοϊαΐα ἴῃ ϑριία οὗ τοὺς 
φύλακας οἴ. 3. 13. 7 βοηθησάντων ὑμῶν προθύμως πόλιν προσ- 

λήψεσθε. 

ἀσφαλείας ἕνεκα τῆς πρὸς τὸν πηλόν. (οπηπηδηίείοβ ἀτα αἰνιἀεά 

οὐ {Π6 απαϑίϊοη νὩ]Οἢ ἰοοΐ σοῃίτΡυῖοα ἴο φαξείγ, {πΠ6 5Πῃ04 οΥ {Π6 

ἘΠ5ΠΟΩ, ἴῃ {Π6 πιαά. [Ιὲ νοῦ] ΡῈ τπουρπμΐ {παξ ἃ Ῥαζα ἴοοί ννουἹά 

510 ἴπ {π6 πλπά τηοῦα {πᾶ ἃ 5πο4 ομε δπά {πΠαΐ 1 ννὰβ ΠΊΟΤΕ 

ἱπηρογίδηΐ ἴο πᾶνε {πε ἰεΐ ἔοοι ρΙδηίθα ἤσγπλ]ν {Πμδη {Πα τρῃί. 

μετὰ δὲ αὐτὸν... ἀνέβαινον. 50Πη6 οἀϊίοῖ5 ν τα ἐχώρουν ἴοΥ ἀνέβαινον 

Πδῖθ, δηα ἀνέβαινον ἴοΥ ἐχώρουν Ὀεΐονν. Βαϊ (Π15 βῖνεβ ἃ Ψ͵τΟηΡ 

τηθδηϊηρ ἴο {Π6 βεηίθησθ. μετὰ αὐτὸν οἱ ἑπόμενοι ---΄ ΑἸΤη6Δ5 Δη4 ΠΙ5 

[Ο]]οννουβ, δηα {ΠῸ βεπίθηςβ ἴο ἀνέβαινον 15 ΡΑΥΘΉ ΘΟ Α], ἀθβουι ]ηρ᾽ 

1[Πς6 ᾿ἰπἰθητίοη οὗ {πε ὶΓ οἰ θηρ. ὙΠΕ οὈ]εςοὶ οὗ ἀνέβαινον 15. {Π6 

ἰπίουνθηΐηρ γν4]1, ποῖ (6 ἴοννεῖβ. ΤΠΘ {{Π16 ἔοΓ δὴ αἰΐδοϊκ οὴἡ 1Π6 

ἴοννοῦβ νγὰ5 ποί γεί. "Απάᾶ Ατηπιθαβ δηα 5 [Ὁ] 5 νεσα οἰ] ΠΡ, 

51Χ ἴο αἰίδοϊς εἰπεῖ ἰοννοτ. 
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11. 9.0 ΤΗΘΟΥΙΘΕ 
. 

[ἀν οἵ ἐκ τῶν πύργων. 366 ποίε Οἡ 24. 3 Δηά 102. 3. 
ἐπὶ τὸ τεῖχος ὥρμησεν, “Τυ5Πῃ6α ουΐ Οἡ {π6 νν4]}.᾿ 
4 ,, νι γζ ἐκ τοὔμπαλιν ἤ, “Οἡ {Π6 5146 ορροβιῖίε {πΠ6 5146 ῇεσγα. (Ε 7. 80.1 

ἀλλὰ τοὐναντίον ἢ οἱ Συρακόσιοι ἐτήρουν. 

ἐν ἀπόρῳ ἦσαν εἰκάσαι, “νγνεΕΓΕ δἰ ἃ 1055... ΤΟΥ σοη]εοίατίηρ. 5ᾳςἢ 

1565 οὗ {πΠ6 1πΠη1ἰνῈ αΙῸ νΕΥῪ ἰη 61ΠΡ1016 θη γα σε 61 {παῖ 10 

νγἃ.5,) ὈΥ ΟΥΡΊΠ, ἃ ἀδίϊνθε. (ἢ, 1. 25.1 ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν. 

ἔξω τοῦ τείχους. ἼΠΕΥ ρδίσγο! θα ουίβϑι4ε [Π6 νν81}15 βίποθ, ἴοσ 81] 

{ΠῸν Κησνν, {Π6 Δ] ύτη Πρ η ΒΕ σδ 564 Ὀζ δῃ αἰίδοϊς οἵ η6 ΑἸ Πα ηδ 5. 

ς γτεαάβς ἔξωθεν, ψΏΙΟΗ 15 ποΐ δρϑίῃ ἰοιπα ΜΠ ἃ σϑηϊίνα ἴῃ 

ΤΠαογα Ια ε65. 

φρυκτοὶ ... πολέμιοι, “ ῬεΔοοη5 ἴο σῖνε ποῖσε οὗ {πε βηθτηγ.ἢ 

᾿ παρανῖσχον δὲ καί. παρά ἀδηοίαβ5 {π6 πε πα 64 σοπἤιβίοη. (Ἃἀτοία 

ΡΟΙηΐ5. οὐ {παΐ {[ῃ6 Ὀ]οςοΚαάδθεβ πππδὲ πᾶνε Ὀθθη ἴῃ ἢ6 Παρ οὗ 

{ΥΔΏ5ΠΙ ηρ ᾿π| 6 ]Πσεησε ἰο ΤΠΕΡῈ5 ὈῪ ἢτα ϑῖσηαὶθ. ὍὙΠα Ῥεβιοσεά 

μαά ονϑβεῖνεά {ῃ15, δηᾷ πδά ρίξραγεα ἤγε δ'ρῃβδὶβ οὔ {ΠῸ6ῚΓ ρϑτί, 

ὙΠ ἢ νεῖ ἀσϑισηθα τὸ σοηΐαβε {πῸ τηδδηϊηρ οὗ {Π15 [ε]αρυαρῃις 

ΠΟΙΠΠΊ ΠΗ] Δ ΙΙΟη. 

ἡ καὶ μὴ βοηθοῖεν. ἼΠΕ 50] Ποίῖνα 15 οἴΐεη τπι56α ἔου {πὸ ορίδίινα 
ἴῃ ἤη8] οἰδιι565 οΥ {Π6 βαῖκε οἱ ννιάηθϑϑ. Ηδφτα γα πᾶνε ἐδ6 ἔνο 

[ΟΥΠῚ5 ἴὼ {Π6 5ϑὴη6 βεηΐθησα ποσί δὴ αἰ ποίοη οὗ τηθδηΙηΡ, 

7αϑὲ ἂἃ5 να Ππα {π6 ἱπάϊσδίινα απ ορίδξινα ᾿ηἰογοπαησαα τη ΟΥ̓ ϊο 

ΟΡΙ4αα. (ΟΕ 6. 96. 3 ὅπως τῶν τε ᾿Επιπολῶν εἴησαν φύλακες καὶ... 

ταχὺ ξυνεστῶτες παραγίγνωνται. ΟἸΠΕΓ5 ΒΌΡΡΟΒΕ {πΠ6 Βα] ηςίῖνα (Πα 

Τη004 οὗ ν}11]} σῖνεβ {πΠ6Ὸ ἤδαγϑσ, [Π6 ορίαϊινε (([Π6 πιοοά οἵ νν»]5}) {Π6 

ΤΕ ΟΐΕΥ ΡΌΓΡΟΒΕ, Ραΐ οἴ. 6. οὅ ψῃεῖα {Π6 50-ο]εα ορίαἰϊνα οὗ {Π6 

“ χετηοίου ΡΌΓΡΟΒα ̓  ΠΟΠΊ65 ἢγϑβί. 

πρὶν σφῶν οἱ ἄνδρες. ΤῊΪ5 56 οἵ σφῶν ἰοΥ ἑαυτῶν (τείεττησ ἴο [Π α 

5 ]εοΐ οὗ 15 ον ϑεηΐθηςθ) 15 [οηΐς, ἃ5 ΜῈ 566 ἔγοϊῃ {Π6 ϑᾶρὲ οἵ 

Ἡετοάοία5. (ἢ 1. 25. 2 τόν τε οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου 

ὄντα. 

28 7716 αροαζίαγιίς ἀοίαῖ ἔενο ο77 ἐλ4 ἔοτνεγς αγιαῖ οὔίητό οὐ6 7. {246 Ζ71:{67.- 

Ι 

Ψ672710. σῤασό. 77εν αγὲ αἰδασξειῖ ας ἔλεγν αἰφδεεηαῖ ὧν ἐδε 300 
αῤῥοΐγιέφα 9 σμμαγαῖ {6 ομείδίαε ταί, ὁμέ αγε γασομέγεα ὧν Ζε 

ἄαγάγιο55 αι δδεαά αο7γο55 ἔλε λαζῇ γγοξε7ι ἐγοιεῖ. 

καὶ κάτωθεν καὶ ἄνωθεν, ἰο Ὀ6 ἰαἰκεη ΜΙ εἶργον βάλλοντες, ταίετ Πρ 

ἴο ἴποβα σαδζαάϊηρσ [ῃ6 ραβϑαρθβ δηά ἴο ἴποϑα οἡ {Π6 ϑιτητηϊ5. 
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οἱ δ᾽ ἐν τούτῳ ΓΕΙΕΙ5 ἴο ἴΠο56 αἱ {Π6 ἔοοίϊ οὗ {ῃ8 νν8]}]1. Ἐχρίαϊπθά 
Ὀν οἱ πλείους. 

τὰς ἐπάλξεις ἀπώσαντεΞς. ΒΥ ἰξαΙ Ωρ ἀονῃ {ΠῸ δ. Πα πτθηίξ {ΠῸῪ 
τηδ 6 1 ΡΟΒ551016 ἰο ρίδηϊ ἃ συδίθυ. Πα 6. οὗ Ια οτϑ. 

2 ὃ διακομιζόμενος αἰεί, “45 ΕΔ Οἢ ΟΥΟΘΘΘα ΟΥΕΙ͂, Πα ϑίοοά οἡ {πε 
εἄρε οὔ {πε (ουί5146) ἰγεηςἢ.ἢ 

κωλυτὴς γίγνοιτο. ὙΠιονα]ά65 15 ἰοπά οὗ ιϑίηρ ἃ ϑιυρϑίδηζινε 
Πα ΔΌΧΙΠΑΥΥ Ἰηϑίθαα οὗ ἃ β' ΠΠρ]6 νετθ. 

3. οἱ ἀπὸ τῶν πύργων. ... καταβαίνοντες, “1Π056 ἴτοπ] (6 ἴοννοῖϑ 
ἀεβοθπαάϊηρ, {πΠ6 ἰαδὲ οὔ {Ππεπὺ, ἢ ἀπ ου]γ. (Οἵ, ποίε οἡ 

ἢ. 3. 11. 4. οἱ τελευταῖοι Ξἴα 5 ἴο οἱ ἀπὸ τῶν πύργων 5 {πε ρατί ἴο 
1Π6 ννῇοϊο. 

4 ἐκ τοῦ σκότους. ΤῸ 6 ἰδἸζοῃ ψ ἢ ἑώρων. 

ἐΞ τὰ γυμνά, “ἀραϊηβί {ΠΕ ῚΓ πΠ5Π1614646, 1. 6. τρῃΐ 51465.᾽ 

5. ἀλλ᾽ οἷος... μᾶλλον. ἤ σαπηοί τηδδη “ΟΥ̓ ̓  85 6 Νοσίῃ ΔΝ ]ηά ννὰβ5 

ποΐ ἃ {πανηρ νη. ΕΠΊΠΕΥ ΤΠΘη γα πηϑί ΒΌρΡροβα μᾶλλον ἴο ὈῊ 

ΤῊΙΒΡΙαςεά, δηα σοηβίτας ἠπηλιώτου μᾶλλον ἢ βορέου, ΜΏΙΟ 15. 8Δῃ 

ΔΝ ΚυγαΥα αχρυθϑϑίοη αἱ {πΠ6Ὸ Ῥεβί, οὐ υπηδοιθίδηα ἢ βορέου ἃ5 ἃ 

ΒΟ ΠΟ] Ια ϑ5[᾽5 ποίᾳ νν ΠΙΠἢ Πδ5 Ῥθϑη ᾿ηϑοσγίθα ἴῃ [πε ἰθχί ἴῃ [Π6 στοηρ ΡΙδςθ. 

ἀπηλιώτου 15 ἴο θ6 οἸα5564 Δ]οηρϑίάς οὗ {πῸ6ὶ σεηϊίνα οὗ {{π|6. [1{ 15 

ἃ. 5ΒΡ6 οἷ] ἀϑασα Μ] οἷος, ὡς, ἄς. (ΕΓ ὅ0ρΡῃ. Δῃηΐ. 256 φεύγοντος ὥς, 

ΤτΑςἢ. γ6δ ὥστε τέκτονος, Ο. Τ. 126ο ὡς ὑφηγητοῦ. ΔΜΊ μᾶλλον νγε 

Τητιδί ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ ΤΠουρπῃί ἢ βέβαιος. 

ὑπονειφομένη. ΑΙ ΤΆΓΕ τ156 οὗ {πΠ6 ραϑϑῖναε οἵ δὴ ᾿πίγα ϑνα νοΓΌ. 

ὑπερέχοντες, “ΚΕΟρΡΙηρ᾽ {Π61Γ Πεαα5 αρονε νναΐοσ. 

ἐγένετο. .. ἣ διάφευξις. ΤΠΕῈ ΠΊΟΤΕ ΠΟΠΠΟη ΜΟΙ 15. διαφυγή. 

ΤΠυογαΙά65 15 ἰοηα οὗ {Ππε656 [ὈΥΠ}5 ἢ -σις, Ἐβρβοῖα!]ν ἴῃ σΟΠΠΘχΙοῃ 

ΙΓ γίγνεσθαι ἴῃ6 ραβϑῖνε οἵ ποιεῖσθαι. ἽΠΕΥ ννεῖβ δἰαγναγαβ 

514] 1 [Ππ6 Ἰαίευ ὨἸβίο'ΔΏ5. 

-- διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγεθος. ΤΠΗΪ5 ογάετ οἵ ννογάβ, Ὀγ ὑνΒΊΟῸἢ {πὸ 

ϑεηϊνε 15 Ρ]αςοα Βεΐννεθη {Π6 ρσγεροβιεοη δηα {Π6 πουῃ 1 ΡΌνΘΓΠ8, 
15 δτηοϑδί σοηπηθα ἴο Τ Πα σγ1465 αηα Ἡ γοάοίαβ. 

24 ΒαζΖέγι φηγϑηζέ ὧν α γήρει αἼγεοζΖογι ἔΐεγ σιεδϑεφηεο)ν 

ἐδεαε 109 “1216715. 

Ι ἐχώρουν... τὴν ὁδόν. τὴν ὁδόν ΥΟ5 ΘΠ 65 ν ΥῪ ΟἰΟβ ον {Π6 σορηαίο 

ασοαβαῖϊνα, Δη4, Πἰκε {Ππαΐ δοσιδϑαίϊνα, 6] οηρϑ ἴο [Π6 ο]455 οἵ δοσιιβα- 

ἰἶνο5  ΠΙσ ἢ ταρϑαΐ ὙΠ ΤΟΤΕ ΟΥ 1655 πιοαϊοδίίοη {ΠπΠ6 τη ΘΔὨΪΠΕ᾽ 

21 



2 

3 

25 

2 

111. 24 ΤΗΓΟΥΘΙΘΕ5 

ϑίνεηῃ ΕΥ̓͂ {πΠε6 νεῖ. (ἱ Ρεῖον ταύτην τραπέσθαι ἀῃᾷ τὴν ἐπ᾽ ᾿Αθηνῶν 
«ον διώκοντας. 

ἥκιστ᾽ (ἂν) ὑποτοπῆσαι. ΤΠΕ Μ55. πᾶνε ῃοὸ ἄν. (δὴ δὴ δογὶϑί 
ΙηΠηϊνε 6 564 ἴο ΘΧρΥΓΘ55 ἔπαγε {{π|6 δου νεῖρ5 οὗ {πιηκίηρ, 

ὉΠ655 5.0 ἢ νοτὺ5 (6. 5. ἐλπίζω, εἰκός ἐστι) σοῃίαϊῃ ἴῃ {πα πηβεῖνεβ ἃ 

ἀειοση! δίῃ ἴο {Π6 Γαταγε ἢ ΤΊΏΘΓΙΘ ἀγα 416 ἃ ΠυΠΊ ΕΓ οὗ ᾿ηδίϑ πο 65 

1ὴΏ ΤΠυογαϊάθβ, θαΐϊ ἴῃ δδοῇ σα86 ἄν, 85 ἤΠεύθ, πηὶρηΐ Θαϑιν Πᾶνα 

ἀτορρΡεά οι οἵ {Π6 τι5ι.4] σοηΐαβιοη οὗ δογὶβί δη4 ξαΐασα ἐθυπ  Πδ ΟΠ 5 

Πανε ἰακθη ρῖαςθ. (ΟἿ, 2. 3. 2 ἐνόμισαν ἐπιθέμενοι ῥᾳδίως κρατῆσαι. 

15. 1 Ροβϑϑιῦ]ε (Πδΐ {π6586 νεῦθ5, 6. β. νομίζω, γγεΓ6 βοιηθδίϊπηθ5 σοη- 

51 4εγεα 85 νετῦ5 οἵ Ἔεχρεοίδίοη, 5ὲ 85 νὰ 580 “1 {πουρπΐ ἴο 4ο 1{᾽Ὁ 

λαβόμενοι τῶν ὀρῶν, “ΤΕΔΟΠΙησ (Π6 τηοπηΐαϊη5.. (. 3. τοῦ. 3 

λαβόμενοι δὲ τοῦ Θυάμου ὄρους. 

οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι... παυσάμενοι, “ἴῃ6 ῬΕΙΟΡΟΠΠΘΒΙΔΏ5 

ἀεϑιϑίεα ἔτοπι [Π6 Ρραγϑαι δηα τεϊαγηβα ἴο {ΠΕ Ὶ᾿ δίδ!οη5.᾽ βοήθεια 15 

οἴζδβη δρριιεα ἴο δὴν ἔογνναγα πιονεπηεηΐ οὗ δὴ διπιεά ἢοβί. ὍΤῃε 

56η56 Οἵ “ΤΕβοια᾽ ἀρ ρΘδΓ5. 
οἱ δ᾽ ἐκ τῆΞ πόλεως Πλαταιῆς. ΤῊΪ5 ρτο]ερίϊς τι56 οὗ ἐκ 15 σοΠ ΠΠΟῊ 

ἴῃ ατεξεῖὶς. [Ιἰ 1Π1ρΡ]165 {πᾶΐ ϑδοῖῆα πιονεηθηΐ Οὐ δοίη 15 ἴο ριοςεοά 

ΠΌΠῚ {Π6 ρεϑίβοῃ οὐ {Πϊηρ σοησετηθα. Ἡδΐε {ῃ6 τι568 15 οσοδϑιοησά 

ὍΥ κήρυκα ἐκπέμψαντες. ( 

εἰδότες οὐδέν, τῶν δὲ... . ἀπαγγειλάντων. ΠΟΥ 465 τιι565 σοηϑ16Γ- 

ΘΌΪΈ Γεθ άοπῃ ἢ σοπ ΘΟ ηΡ᾽ σ4565 πΟΐ 5 γον σο-οταϊηδία. 

ἐσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς νεκροῖς, “(ΠΥ σογέρλζ 70 »Ιαῖέ ἃ 1 ΘΕ ΤΟΥ 

τΑἸτηρ ΠΡ πς ἀεξαά. ΕῸΥΪ σπένδομαι Μ| τῃ6 δοςσυδαίϊνα οἵ [Π6 

τηϊηρ δὴ ἀαδίϊνε οἵ [6 ρείβοῃ οἵ. 3. 109. 2 ἀναχώρησιν δὲ οὐκ 

ἐσπείσαντο ἅπασι. 

,σαζαείλης ἐλ6 7 αςρααφηηογΖαγι 71αες ἦς τυαγν Ζηίο ἤγέζζδγο, αιαἷ 
οροογαρες 1ἢ.6 οἹζξει5 10 λοία οί. για οὔ ΖῪ6 γοιγίζ γεαγ οἵ 

26 τναγ. 

κατὰ χαράδραν τινά, “ὈΥ ννᾶΥ οἵ ἃ σοτίαϊη ταν]ηθ. 

προαποπεμφθῆναί τε. ῬοδίΞϑοΙ!ρί τε. 

πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους ἀδρεηά τπροῃ Ὀοΐῃ νεῦρ5 ἴῃ {Π6 βεηίΐίξῃςβ, 

(ἸΘῪ Πα 655 ᾿πο]]ηδίϊοη ἴο {πῸ6 ΑἰΠΘηϊδη5, ΤΟΥ σοτηϊηρ᾽ ἴο ἴθ ΠῚ5 

ν ἢ {Πατη. 
ὅ τε χειμών, ᾿ῃΓΘΥΘΏ[1Δ] τε, “Δ ηα 50 [Π15 ψιηΐοῦ επαβα. 
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ΝΟΤΕῈΡ ΠῚ]. 26 

26 Ζ 771} γεαγ οΓ 116 τυαγ. 7716 Τεϊοῤογιγιοοίαγις οἰϊδῥαΐοῖ ἃ ,6οΐ τεγιαἴδ7 
“μεάας ἰο Ζλε γεοζίοῦ οὐ 2 7γέζίργιο, «για ζεηηδεῖνες 2γνασς Αἰ ἐζέρα. 
7716 σευεγεοϑδί ζγια5 2071 1716 7.6 σδεογῖ. 

Ι δύο καὶ τεσσαράκοντα. Ι͂ὴ ΠΠαρίεῖα 16, 25, 29, 69, 7γ6 ΟὨΪγ 40 

5}1Ρ5 δτ6 τηβδηϊοηθα. ὙΤπμαοναάϊάδθβ Ποσα ΟΠς6 ΤΟΥ 81] σῖνθϑ {πΠῸ Ἵχδοί 
ΠΕΠΊΡΘΥ, δηα ἴῃ ΟἴΠΕΙΓ Ρ]αςα5 ρΊνεβ ἴΠ6 ἡδδαγαϑί ΓΟ Πα ΠΠΓΊΌΘΥ. 

ἄρχοντα ᾿Αλκίδαν. ΑΙ] {Π6 Μ55. τεδά ἔχοντα. [1{ 15 ΡΓΟΌΔΟΙΥ 

δι ΠΟΙΓΕΠΡΙΟΩ [ΟΥΓ ἄρχοντα. ἔχοντα ΜΙ προστάξαντες νου] 6 

ΡΙεοηαβίϊο, δ ηα ἴῃ ἴοιτ ΟἴΠΕΥΓ ρἷδσθβ {Ππαΐ γθβϑα Ὁ] 6. {Π15 να Πᾶνα 
ἄρχοντα «αἰζεῦ {Π6 δού. ρατί. οἵ προστάσσω. 

ὅπως οἱ ᾿Αθηναῖοι... ἐπιβοηθήσωσιν. ΤΠ6 50] πη ςίῖνε 15 θεβί 5ὰΡ- 

Ροτίεα, δἰ Ππουρὴ σοπα Μ55. 5πον {πΠ6 ξαΐυγα ΠΟ ἢ 15 ταῦτα ΙΗ 

ὅπως Ὀμπὶ ποΐ υηϑιρροτίεα. (Οἵ. 1. 19.1 ψῆεσα ( τεϑαάς ὅπως 

πολιτεύσουσι θεραπεύοντες. 

ΕἸΞοΠοτα ἴῃ ΤΠυογάϊαάθς γι ογα ἐπιβοηθεῖν 15 σοηϑίτιςίοα ΜΠ 

ἃ ἀαδίϊνε ἰἰ πηθδῆβ “ἴο Ἴσοιὴθ ἴο {π6 ΠεΙρ οἱ. ΚΟ. 4. 29. 4 ἣἧ χρὴν 
ἀλλήλοις ἐπιβοηθεῖν. ΟΥ “ἴο αἰίδοῖκ νψ]. (, 3. 96. 3 πολλῇ χειρὶ 

ἐπεβοήθουν. ἩΘΥΕ ΟὨΪΥ ἴ ἰακεβ ἃ ἀδίϊνε οἵ ἴῃς ρείβοῃ οὐ  {Πϊηρ 

αἰίαδοκεά. καταπλεούσαις, “ ἃ5 ἴΠΕΥ ΜΕΙΘ 581Ππ0Ρ’ ἴῃ. ἧσσον, 1655 [ΠδΔη 

1 δῇ αἰίδοϊς νγγεσα ποί πιδάθ οἡ Αἰίιοδ. 
2 πατρὸς δὲ ἀδελφὸς ὦν. Α5. {Πποτρὴ {Π6 ργεοεάμηρ νογάβ μα Ῥβθῃ 

νν δὶ {μεν ἰνοῖϊνε αὐτὸς μὲν οὐ βασιλεύων. 

3 καὶ εἴ τι ἐβεβλαστήκει. 1 καί 15 σαηθηα 1 τηπδῖ πιθδῃ “Ἔνϑη, 

“Πα 15, δηα [15 15 ποΐ ᾿ηροβϑῖθ]6. Μοϑίὶ δαϊΐουβ σοηϑι θυ ἴξ 

Βρυτίοιιβ, {η6. ᾿᾿πβουίοη οὗ ἃ ςοργὶϑδὲ ᾿ηΠυδησθα Ὀζγ {ΠῸ6 ρῥτεσβάϊησ 

τε. 1 οὔτε {Π6 βεηίθησα Υ1Π58 ΤΌΤ δ: οί ]Ϊν : “παν τανασεά 

1Πο56 ρατίβ οἵ Αἰίςα {παὶ παα Ῥεβεῃ ἀδναβίαίεα Ὀείοσθ, νεῖα πδνν 

ΟΥῸΡ5 παά ρτονῇ ΠΡ, Δη4 8]1 {Πη6 ραγίβ {Ππαΐ Πα θεβϑὴ βραγεά ἴῃ {ῃ6 

ῬΙΘνΊΟυ 5 Πν 5105. 
κϑν, ἐπιμένοντές τι πεύσεσθαι. ΟἾΪΚ Οηοα ἀρϑίῃ ἴῃ ΤΠ ον 41465 15 [Π15 

νευὉ [Ο]]οννεα ὈΥ δὴ ᾿πἤηϊῖνε, δηα ἴῃ {πᾶὶ ραββαρα {Π6 ᾿ηΠη1ἶνα 15 

Ἰοϊηβα νι ἢ δῃ δοσιϑβαίῖνθ. (Οἵ. 3. 2. 2 τῶν τε γὰρ λιμένων τὴν χῶσιν 

καὶ τειχῶν οἰκοδόμησιν ... ἐπέμενον τελεσθῆναι. ἩΘΥΘ 1 Πα5 {Π6 σοη- 

βί γα οί] οη, 85 ἴ δἸπηοβί Πὰ5 {Π6 πηθδηϊηρ οὗ ἐλπίζοντες. 

ὡς, “ὈΕ]Π Νηρ {παῖ 

ἐπεξῆλθον τὰ πολλὰ τέμνοντες. ἐπεξῆλθον 15 ἴο 6 (Κα ΜΠ 

τέμνοντες ΜΝ ΏΪΟ φΌνΟΙΠ5 τὰ πολλά. “ὙΠΕΥ ν]ἹΡΌΤΟΙΒΙΥ σαγτϊθα ουΐ 

1τη6 ἀδναβίδίοῃ οἵ {ΠῸ στεαΐου ρατί οἵ {ΠῸ σουηίτγγ. 

23 



171. 27 ΤΗΝ ΘΙ9Ε' 

27 α͵αείληε ἡηαῖος ἠοῤἠζίος οΥΓ ἐδ φοηηηηο7ς οΥ ἤ7γέζἼογια τὐΐο “ας 

2γευϊολεδῖν ὦσε ἰζρλέ αγηισα. Ζ118γν αἱ οες 1 γεαΐεηι 10 γαῖα 

ζ67,7715 τυτήλ {16 ΑἸ ἐλεγιΖα,5. 

[- οἱ δὲ. .. ἔφασαν παραδώσειν τὴν πόλιν. “ΤΠΕ6 ΜνυΠ]|οηδθδη 

οὔσαγελγ πα τενοῖθά, ἴῃ βριία οὗ {π6 αῦββηςε οὗ ργδοίϊςαὶ ΥΟηΡ8; 

Ῥεσδιιθα ἴ ἀδϑιγεά δὴ τπηοοῃίγο! θα ἴον δαϊοηοπν, 85. ΜῈ]1 ἃ5 

ΒΘΟΌΓΙΓΥ ΤΟΥ 115 σοηίησθαησθ. Βαϊ [Π15 νγὰβ ἃ [δε] ηρ ἴο σῇ {Πα 

ῬΘΟΡΙΘ νεῦα πδίυγα !ν βίγαηρούβ, παν ησ ἢῸ 5Π8 τα ἴῃ {πε σονεγητηθηΐ 

οὗ {πε ῖγ ονῃ τοννῃ.᾿- στοία. 
2 ὃὄπλίζει. Τυτηϑ {Π6πΠὶ ᾿ηἴο ΠΟΡ] 165. 

3 τοὺς δυνατούς. ΠΕ ΟἸΙΘΆΓΟΠΙΟ4] σον ΥΠΙηρ᾽ ΟἾ855. 

28 .0 21: οἰδσαγεῖς α7ὸ οὐϊέρεα 70 5177. 6714147 214 ἔοτυγι Ζο {ἦε «4 ἐξε,Ἴα7,5. 
“421 ογιόαδογ Ζ5 δόγΐύ 19 “1 2 7:5, αι γιφαιζίγιο 276 οπΖἠΖοεΐ 7 δε 

“ηγέξἰργαξαηι5 αγε ἰοαρεα 2721 7 εγισαος. αςσλες γραϊμέοος αἰ γιἼζδδα. 

Ι. ἀποκωλύειν δυνατοί. Τῆς Μ595. τεδα ἀποκωλύσειν, νν 1] ἢ σου]α ποῖ 

βΒίδῃς δἰζου ἃ νεὺρ οἵ “Ῥεϊηρ 4016. ὙἼΠα σοηΐαδίοη οὗ [Π6 ργεβεῃΐ 

Δα [Πς Γαΐατα 15 σοτηπιοη ἴῃ Μ59. 

κοινῃ. ΤΟΡΕΙΠΕΥ ἢ τΠς ἀεδτιηοογαίιοαὶ ρατίγ. 

βουλεῦσαι, “ ἀξοϊᾶςε᾽ (δοτί5ι). 

ἐν ὅσῳ δ᾽ ἄν 15 ιι5ε4 ΜΙ [Π6 βσαπηα ἄοιθ]α ἔογοα 85 ἕως ἄν, ν]Ζ. 
ἐν Ὠ16᾽ δηά ἐαη11].᾽ 

2 οἱ πράξαντες, “[Π056 ΨΠηΟ Πᾶνε ᾿πίγισπεα. 

οὐκ ἠνέσχοντο. ΑἸ ΒοΙΪαίοΙν ἦ σου] ποῖ σοπίδ!η {πε πηβεῖναβ. 

ὅμως. [Ι͂ῃ 5ρῖϊ6 οὗ (Π6 σοῃνεηίοῃ. 
ἀναστήσας. ΤΕ ὙΘΟΊΠΑΤ νοτα [οσ ταϊϑίηρ 8 ϑιρρ]δηΐ [το [Π6 

ΔΙίαΥ ἴο σταηΐ πη ρτοϊεξοίοη. 

ὥστε, “οἡ {π6 σοηάιπίοη {Παί.᾽ 

μέχρι οὗ... δόξῃς. Νοίετ.Π6 οΠἸβϑίοη οὗ ἄν, νυνὶ ἢ 15 πηοϑί ἴτ- 

α4αδηΐ ἢ ἱταρὶς ροδίγγ. [{ 15 Ροϑϑίῦ]α πδὲ ΤΠ ογ 1465 σΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ 

δῇδοιθα ροείϊς σοηϑβίγαποιίοηβ, 85 1 15 οὔνίοιβ παὶ ΠῈ δἤεοίϊθά 

ΡῬορίϊς ψογάϑ, ἴο ρῖνε αἰ ση!Υ δηα σΟΙ]ΟΙ͵ ἴο ἢΠ15 5.}]6. 

29 712 “εζοβογιγιοξήα7ι 76οΐ αγγῖνε ἔοο ἑαΐς ἐο λείῴ 77 γ22{6716. 

76 εαῤίαΐγι5 εογιδιε1| τυὐλαΐ ἴο (0. 

1 οὖς ἔδει. .. παραγενέσθαι. Νοίε {πΠ6 πη 115 655 οὗ {ΠῸ Ῥεῖο- 

ῬομΠΘϑίδη 5105, Ὁ}1655 ἰπβριτεά ὈΥ ἃ Βιδβϑιδβ, ἴο δἰίβοκ {πῸὸ 

Αἰμθηϊδηβ. οἡ {Π6ῚΓ ον οἰ επιβηΐ. 

πλέοντες... ἐνδιέτριψαν καὶ... κομισθέντες. Α 5]Π|ρῃ{ Δηεοο]α ΠΟΠ. 
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ΝΟΤΕΒ ΠΠ. 29 

ΤἼΘ ἵνο 1ἀθα5 νυν] ἢ οαρί το θ6 σοηπροοίβα δύε Γοπηά ἴῃ ἐνδιέτριψαν 

Δα κομισθέντες. Ν'ε 5Ποιἃ ἤαᾶνα δχρεοϊεα ἐνδιατρίψαντες ΟΥ 

ἐκομίσθησαν ὥστε. 

τοὺς ἐκ τῆς πόλεως. ἼΤΠΕ ἐκ 5ρηϊῆθβ {πΠαὶ {πον ἀρριεπεηἀβα δῃ 

αἰίδοῖς ΠΌΠπιὶ ΑἰΠ6Ώ8. 

πρὶν δὴ ... ἔσχον, “ πη11] αἱ απ {παν ραΐ 1η δἱ 1)61058.᾽ 

2 τῇ Μυτιλήνῃ ἑαλωκυίᾳ, “5ἴηςα Μγί]εηε νὰβ Ἴαρίυτγεα. ΤὍΤῇῃα 

γα ἀδίϊνε, 1.6. (πΠ6 ἀδίϊνε οὗ {Π6 ρεύϑβοῃ ουὔ [Πρ σοηπσεγηθά. ΤΠῈ 

σαρίαγα οὗ Μυ.ΠῈηΘ νγὰβ ἰπαΐ 22: γεΐογεγος {0 τυλίοΐ ἴμ6 βθανβὴ ἄδΥ5 
Παά εἰαρβεά. 

ἐκ τῶν παρόντων, “ἴο πιεεί {[Π6 ΕΠ] ΕΥ̓ ηονΥ.ἢ 

80 7: ηεἼαῤίες οΓ Εἰς αὐτές ἐλαΐ {λον σλοιία σαΐ οἱγαίρσλί 707 
γέλοιο, αγιαῖ 57 7156 {ἦε Αἰ ἐλεγιίαγις ὧν ἃ τιῖρλξ αἰΐαεῖβ Ζη Ζλὲ 

εαγεζοδοιδ55 οΓ διέσοῦ55. 

ὥσπερ ἔχομεν, “ψΙΓΠοιΐ 1055 οὗ {1Ππ|6.᾿ 

2 κατὰ γὰρ τὸ εἰκὸς... εὑρήσομεν. ἀνδρῶν 15 {πε σεαῃϊῖίνα ἀδρεηάϊηρ 

Οὐ τὸ ἀφύλακτον. Τταηδβίαίθ “ἢ τηθη Ο α΄α Ῥαΐ γασθη ]ν ἴῃ 

Ροϑβϑβαβϑίοῃ οὗ {Π6 οἱζΥ νγε 51Π4}1 πα {π6 περ]ςρεηςα ἴο Ὀε στϑαί. 

καὶ πάνυ, “Ε5ρΕ6ο]Δ]}ν. 
ἀνέλπιστοι. [ὕῦϑ4}}ν ραβϑῖνβ, μεύα δεῖῖνβ. (ἢ 6. 17. ὃ καὶ νῦν οὔτε 

ἀνέλπιστοί πω μᾶλλον Πελοποννήσιοι ἐς ἡμᾶς ἐγένοντο. 

ἐπιγενέσθαι. Οὗ 4ὴ πποχρεοίαά δἰίδοῖκ. 

ἢ ἀλκή, ἴ5 Ποῖα ϑϑα ἴῃ ἴῃ6 δϑθῆξθ 1 ῬθδΥβ 1 ΡΟΘΟΥ δηά 1η 

Ἡεγοάοίιι5, “ βίγεηρίῃ,, “ργονναϑβ. Ὑτδηβίαία “δηά ψΠαῖα οἱτ 

βίγεηρίῃ σΠϊοῆν 1165. (. 4. 32. 4 τοξεύμασι καὶ ἀκοντίοις καὶ λίθοις 

καὶ σφενδόναις ἐκ πολλοῦ ἔχοντες ἀλκήν. ὙἼΤΠΕ 5ΡΘΑΙΚΕΙΓ τηθδη5 {παῖ 071 

2115 σχφεαϊχέϊογ ἴῃ 6 Ῥεϊοροηηθϑίδηβ Παα ουθαίθυ Ὥδνδ] ἴοσοα5 {Π8Ὲ 

Ια ἴοίοεβ εησαρεά. ΟἸἾΠοῖβ Ἂχρ δίῃ, “δὴ ῇεα ΨῈ Πᾶνα 
5ΡΘΟΙΑΠν το ΡῈ οὐ {Π6 ἀείδηβιῖνα, ἃ πηδδηϊησ ΒΟ Πς ατεεὶς νν}}} 

ΒαγαΪγ Ῥεασ. Οπα βαϊίου σοη]δοίΐαγαβ ΠΏ ΘΟΘΘΘΑΓΠΥ μόλις παροῦσα, 

“Δα ννΏΘΓΘ ΟἿἿ ἔργο ἰ5 νι αἰ οα]γ ρῥσγαεβεηί, τοίοισιηρ ἴο {Π6 

βίονν πηονοιηθδηΐ οὗ {πΠ6 Ρεϊοροηησδβίδῃ ἢβδεί. 

ἀμελέστερον ὡς κεκρατηκότων, “ΙΓ [Π6 σΑΥΘΙΘ55Π655 Οὗ ΠΊΘ ννΠῸ 

66] {παΐ {ΠῸῪ αὐτὰ σοῃ πο το 5. 
3 ἐλπίζω... καταληφθῆναι ἄν. ἐλπίζω, [ΟἸ]]ονναα Ὀγ {Π6 Ρτθβϑηΐ οὐ 

ΔΟΙΙϑί ᾿ΠΠη]νῈ νΊ ἢ ἄν, μὰ5 {Π6 Π]Π]Δ ΕΓ 56 η56 οὗ “ βΒιιβρθοί. 

4 νομίσαντες... πλεῖστ᾽ ἂν ὀρθοῖτος ΤΠὴΘ τοδάϊηρ οἱ Ο Μ [5 τὸ 
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111. 80 ΤΗΟΥΘΙΘΕ 

κενόν. Οἰμεῦ Μ595. τὸ καινόν. ἸῺ ἴῃς σαδϑίοη Ὀείννεθῃ {πὸ ἔννο 

τεδάϊηρα {πὸ Μ55. αὐ ποῖ το ἢ ΠΕΡ δίηοβ ἴη6 ἔννο ννογάβ εσα 
ῬΙΟΠΟΙΠΟΘΑ͂ ΑἸ1Κ6 ας Θαυ]γ. [{ (α) να τϑαά τὸ κενόν, τὸ τοιοῦτον 

τε ίετϑ ἴο ὁ ΒΓ ΗἸκΙη σ᾽ [ΤΌΤ ἀδΉΡΟΥ ᾽ ΜΒΙΟἢ π6 ἀθβουθ65 85 " σοι 1655 

Ρϑηϊς ἴῃ ννατ.ἡ Ατϊϑίοιβ βρεακβ οἵ ἀδῆρειβ οἵ ννὺ ψν Ι ἢ ΔΡΡΕΘΑΥΓ 

ΤΘΥΓ]6 αϊ ἀτὰ σσοιηά]θθθ Αστὶϑί. ἘΤΠ. ΝΊσομ,. 3. 11. 6 δοκεῖ γὰρ 
εἶναι πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου ἃ μάλιστα συνεωράκασιν οὗτοι φαίνονται 

δὴ ἀνδρεῖοι ὅτι οὐκ ἴσασιν οἱ ἄλλοι οἷά ἐστιν. ΜΙ [815 τεδάϊηρ ὅ 15 

φονοσηθά (1) ὈγΥ φυλάσσοιτο, (2) ὉΥ ἐνορῶν, νγ}116 ἐπιχειροίη ταιδὲ ὈΕ 

τά Κα ΌϑοΙ αἰε]γ. ἐν αὑτῷ 15 ᾿ι564 Ιηδίεδα οὗ {πε ογάϊπετν αὐτός ἴο 

Ὀδίδηςε τοῖς πολεμίοις. Τ͵Δη5]αία “ΕΠ ΚΊηρ᾽ Ουγβεῖνεϑ {παΐ στουηᾶ- 

1655 ῬΡϑῃηϊς 1 νν8Υ 15 1151 {Π15, Δη4 [Π6 φἜΈΠΕΙΑΙ ΠΟ 5Ππου]4 θῈ ΟἹ ΠΙ5 

συδγα ἀρϑιηϑί [Π15 ΠΙΠ561Γ δηα ννῆο 5Που]4 τηαῖκε δ15 δἰίδοῖκ νη θη 

Π6 οὔϑοίνϑϑβ 1 ἴῃ 15 βῃθην, ννου]α ΡῈ πιοϑβὲ ΠκΚεὶν ἴο ϑιςςεβα. 1 

(ὁ) ψε δἀορί τὸ καινόν, “ἃ ΒΌΓΡΙΪΒ6 ἴῃ ννΑΥ,᾿ τὸ τοιοῦτον ΤΊΔΥ͂ ΤΕΙΘΥ 

Εἰ Π 6. ἴο εἰ προσπέσοιμεν ἄφνω, “ἃ ΞΘ ἀἄξῃ αἰίδοϊκ,᾽ ΟΥ̓ ἴο τὸν κίνδυνον, 
“ἀδηροτγοιβ.᾽ τὸ καινόν 15 ἴῃη6 δηἰδοεάεσηϊςξ οὗ ὅ ννῃ]οἢ Πα5 ἃ ἀου]68 

τείθσεηςθ. Α βαάάβδῃ αἰίδοϊς 15 ἃ [π]ηρ ἴο σιατά ἀρ ϑιηϑβί δηα ἴο ἘΠΊΡΙΟΥ. 

Ὑτγδηβ]αίθ ὁ“ Ρε  ΙηΚιηρ᾽ ΟΌΓΒΕΙν 5 {Πδΐ ἃ ΒΌΓΡΥ5Ε 1 ΑΓ 15 αἰνγαν5 {|Κ8 

1Π15; δηά {πα 1Π6 σεησγαὶ ηΟ 5Που]α 6 οἡ ΠΪ5 σιιαγά ἀραϊηϑί θεϊηρ 

ΒΌΡΓΥΙΒΘΑ ΠΙΠ1561[, δηα ννῆο, 566! ἃ σἤδης6 οὗ ΒΕ ΓρΡΓΙΒΙηΡ ἢ15 ΘΠΘΠΗΥ͂ 

5Που]α δἰζθιηρί 11, νου] θα πιοϑβὲ Π|κοὶν το βασοεοα. (ε) ΤΠ σοη- 

Ἰεεΐατε τὸ κοινόν ἴ5 “[Ππαΐ νυνὶ ἢ 15 σΟΠΊΠΠΟἢ ΟΥ̓᾿ΠΠρΡΑ ΓΑ] ἴῃ ννΑΥ,; 
[6 402)27711472115. 7775 οἵ Τιαῖη. ὙΠΕ πηϊδίακε οἵ πεϑ];ρεηςσα 15 1Π6 

ΠΟΙΠΠΊΟΙ Εἰθηθηΐ ἢ νγαΥ. ὍΤΠ6 Ὀαϑί 5θῆβ6 15 ρίνε ὈΥ τὸ κενόν. 

81 7715 ῥέίαγι Αἰ Ἰεϊάας γε)εείς, ἐοφοίλογ εὐ {λ6 αὐἴυξοθ 97 507,16 οχῖίος 

Ι 

57,ρορη 7ογζα ἡλπαΐ δ σλοιία σϑί5 6 σοῦρθ οἱέγ 171 7ογιΖα ἀγα 21τεΐ ἐδ 

“Αἐλογιία7ι5 ο ἐἦε φαῤό7ι56 ἀγα ἐγοτεόζε 977 ὀδοο ας, Ζγ᾽ ἐλ672. 

ὅπως ἐκ πόλεως... . γίγνηται. ΤῊΪ5 15 4 ἀπο] Ραββϑαρα σΟΠΊρΡ]1- 

εδἰθα ὈΥ ἃ Ροβϑιῦ16 σοτγαυρίϊοη οὗ {πε ἰαχί. Π{ΠῸ ἢγϑί ἤν, πὸ Μ55. 

τοδάϊησ, 15 βουπά, καὶ ἅμα πιιιδῖ ΠΊΘΔη “δ [Π868 58Π16 {1π|6 8]50,᾽ 

γίγνηται ὈθεΕΪοηρίηΡ ἰο ὅπως ἀηὰ Ῥεϊηρ σο-ογἀἸπαῖθα 1 ἀποστήσωσιν 

Ὀγ [Πα καί Ῥεΐοτε τὴν πρόσοδον. Τῇ ἤν 15 ἀε]εῖςα ὑφέλωσι τηυδί ὈΕ 

τα κοη ἢ, ὅπως Δηἀ καὶ ἅμα 0}}}} τηθδῃ “δηῃά δἱ ἴῃ86 ϑϑῖὴηβ {1Π|6.᾿ 
Νον ψ»Παΐὶ ννὰβ {πΠ6Ὸ ρτόροβαὶ ἢ ΤῸ 561Ζ6 βοπια Ἰοηΐδη ἴον, ἔτουη 

ψΠΙΟΉ, 85 ἃ Ρα86 οἵ ορεγαίίοῃ, {πε τοϑὶ οἵ Ιοῃΐα ταϊρης 6 τηδάς ἴο 

γον οὶί, 50 85 ἴο ουΐ ΟΥ̓ {Πα πιαΐῃ βοῦτος οὗ Αἰ μβηΐδῃ τανθηαθ, ἃ πα ἴο 
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ἄο βοῃηβίῃϊηρ 6156---ἰῃ6 πδίυγα οὐ ΠΟ ἢ ἀδραηαβ οἡ {πΠῸ τοδάϊηρ να 

σμοοβα ἰο δάορί. Μοβὶ Μ55. 5πονν ἢν ἐφορμῶσιν αὐτοῖς δαπάνη 

σφίσι γίγνηται. σφίσι Τηιϊιδί Τείεγ ἴο {Π6 5ρβακεῖβ νγνῆο δῖε [οπίδηϑ8, 

ΙΔ Θη ΕΠ Ὑγ1ηρ᾽ ἘΠΕ βαΙνῈ 5. ἢ {Π6 ῬΕΙοροπηδβίδηβ, δηα ἰΐ 15 {ΠῸῪ ΠΟ 

8416 {ἴΠ6 5 0]εςἰ5 οὗ ἐφορμῶσιν. δαπάνη ταδί {Π6η Ὀδ ἰγδηϑαΐεα, " τα- 

ΒΟΌΓΟΘΒ ΤΟΥ ΠΔΥΤΥ ΠΡ ΟἹ {Π6 νγατ,᾽ ἃ 56η586 1 θδδῖϑ ἴῃ Ηδθγοάοίια5. Ο(, 

ΗΔι. ς. 30 ὑπίσχεσθαι δῶρα ἐκέλευον καὶ δαπάνην τῇ στρατιῇ, ἀπ εἴ. αἰ5ο 

ΤΠας. 1. 99. 3 ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, 

Δα 8.37.4. Ττγδηβὶαίε " δηα [Πδι {παν πιϊσῃΐ αἱ {6 σδηγ6 {{πΠ16 4150, 

5Που ἃ {παν δἰίδοκ τΠ6 ΑἰΠπθηϊδῃ ἰαημα ὈΚν 856α, ἤᾶνα γθϑουγοα 5 ΤΟΥ 

ἀοϊηρ 50. ΕῸΓ νϑύῖοι5 ΓΕΆ 505 [15 15 οί νΕΥΥῪ ϑαίϑίδοίοτιν, δηά 

ἃ. θείου 56ῆβα σδῇ ὈῈ οὈίδ! πθα Ὁ. δάορίϊηρ ἰῃς γεδαϊηρ οἵ ( Μ ἢν 
ἐφορμῶσι σφίσιν, αὐτοῖς δαπάνη γίγνηται, νΝΏΙΟΠ 5 Ξιρροτίεα Ὀγ 

ἃ 50 Βο]αϑί ῆο 58γ5, "σφίσιν αὐτοῖς πχυϑῖ ηοΐ ὈῈ τεδα τορείμοσυ, Ραΐ 

βδρδγδαίεϊυν, ψἹ ἢ ἃ βίορ αἴξεσ σφίσιν. ΤΠΙ5 ρατί οἵ [Π6 ρίδῃ νν}}} {θη 

δι πὰς Ὀείίαυ [Π6 σἜΈηἝσα] ρσοροβϑαὶ. ΤΠΘΥ ψετα ἴο 561ΖῈ ἃ ροϑβιτοῃ 

«πα 2πέ {ἦε ΑΙ ἐλεγΖαγι5 9 {4 Φλῥε7ι56 ο7 ὁδουξααίζγι ζλε71, δῃ αςὶ οὗ 
ΜΜΏΙΟἢ {6 ΑἸΠΘΗΙΔη5, ἃ5 πηαϑδίευβ οὐ ἴΠ6 568, νου 6 πΠΊ ΟΠ ΠΊΟΓΕ 

ΠΑΡΑ ]6 πα 6 ῬΕΙοροπηθβϑίδηβ. ΤΠ15 Ἰηἰευργαίδιοῃ 15 τα Πἀουθά 

τοῦς Πκεὶν Ὀγ τ[Π6 σοπο!άϊηρ ννογάβ οἵ σμδρίευ 33, θτε Ῥδοῆθϑ5 

15. Τεργεβεηίθα δ5: θείη ρδά {παΐ ΑἸοιαβ πα ποῖ ἰβδκεῃ ἀρ ΠΪ5 

ΡΟΒΙΠ ΠΟΙ ἴῃ 5Θοη6 Ιο δ ὨΔΥΡΟΙΓ ὙνΏΙΟ, ἴῃ παῖ σα56, μῃ6 ννου]Ἱά 

Πᾶνε Βδά ἴο ὈΪοοκαάθ. Τγδηβϑίαία ἡ {παΐ πα κιηρ [6 οἰἰγ ἃ "α56 οἵ 

ΟΡΘΥδίΙοἢ5 {ΠΥ τηϊσῃΐ σαῖιβα [οη]α ἰο τανοὶῇ (απ {Ποτὰ ννὰβ πορα οὗ 

ἀοϊηρ 50, ἴοσῦ ἴο ἤρθη ννὰβ8 {Π6ῚΓ σομληρ᾽ ΠΠνγ ΕἸ ΟΠ16), αηα ἐπαΐ, 1 

{Πα 5Ποι]4 ϑίθαὶ αν {Π15 [Π6 τλδ] δοιγοα οἵ Αἰ Παηϊαη τανε ημ6, 

τῆς. ΑἸΠΕηδ 5 τηρῃΐ δ [Π6 ϑαπῆθ {ΠΠ|6 50 ΡῈ ραξΐ ἴο βχρξῆβθ 

58ουα {παν Ὀ]οοκΚαάςα {Πεπὶ (1.6. {πε Ῥε]οροη 6514 }5).᾿ 

τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης εἶχεν. ὅν ε 5Ποιιἃ 5ἀν, “Πα ᾿πο] πε πιοβί ἴο 

1Π6 ΡΙΔη. Α 511η11841Γ Ἔχρὲ ϑϑίοῃ ΟσΟιΥ5 ἴῃ 4. 34.1 τοῦ θαρσεῖν τὸ 

πλεῖστον εἰληφότες. 

τῆς Μυτιλήνης ὑστερήκει, “Πα Παά Ῥεεη ἴοο ἰαίθ ἴο ΠεῈ]Ρρ ΜυΕ]δη6. 

Νε Ππεϑιίαίϊε ννῃθίΠου τὸ ννοπηθυ τηογα δὲ {ΠῸ6 Ρι 5: 1] Πλ1γ οἵὨ {15 

ϑραγίδῃ Δα ΠΧ] ΟΥ̓ ἢ]5. οΥΠΘΙ ἐν ΠΟ 15 τα]αΐθα ἴῃ ἃ βϑυρβαααθηΐ 

σΠαρίεσ. ΑἹ] τῆς Ιοηϊς ἴοννῇ5 ΕΥῈ πηΐοσγι πε, πα Πα πιρῆς Πὰν 

ΟσσαρΙΘα δὴν ομα οὗ {π6πὰ ψΊ ἢ 1 1Π|6 ΓΟ Ὁ]6 ΟΥ ἄδηρεσ. ὙΠῸ ΠΟΪ6 

ἘΧρΡϑαϊ! το ννα5 ὑδαΪν Ῥαηρ]θα, απὰ ὕη6 Αἰ πμεηϊδη5 ἀηα {ΠΕ }Γ Δ1Π165 

ὑνούα Του ππαΐς ὑπαὶ Βταβιαβ ννὰβ ποῖ Ἰῃ σοπη δ ηά. 
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32 “1Ἴάας Ξιες 15 7ογιήαη 2γέξογιογς ἔο ἀφαίδ. 7774 .5αιΖα715 

74721071517γαΐέ. 

2 εἰ ἄνδρας διέφθειρεν. εἰ [ΟΥ̓ ὅτι αἴζεγ [Π6 νου οὗ ᾿Ἰπἀϊσηδίϊοη ᾿τρ! 16 ἃ 
1ῃ {ΠπΠ6 ργεσβαάϊηρ ννογάϑ. 

3 δρῶντες γὰρ... ἔφευγον. ΤΠαβθε νοι οῖνε (6. τβᾶϑοῦ ὙΨΩΥ 

ΑἸοΙἄδα5 Παὰ ἰβδίκβῃ 50 ΠΊΘΗΥ ΡῬΥΙΒΟΠΘΥΒ. 

μή ποτε... παραβαλεῖν. μή 15 ἄπια ἴο {Π6 πορσαίϊνε νοταά οὗ εχ- 

Ρεοιηρ ἴῃ {Π6 ΡΤ ΠΟΙΡΑΙ βεπΐθηςθ 850 νὰ Πηά μή αἴζοσ ἀνέλπιστον, 
ἀπιστεῖν, ὅζε. 

παραβαλεῖν, ᾿η ΓΔ Ὴ 51{1ν 6, “ ἴο οἴο55. 80 [ουπᾶ ἴῃ Ηετγοάοίι5. 

38 “1εζάας 25 5671 ὧν ἐλε 4 ἐλογζα σίαζε-γ]γδη165 αγιαἱ 7725 ατυαγ Ζ71 

Μρλζ. αεσδες φηέγϑοιες ζΖηι ὁτεί γωζίδ Ζο καζεΐ ζἼη: τε. 

1. ὥὦφθη, “Πε Παᾶ Ἀεεη βία. 

Σαλαμινίας καὶ Παράλου. ἼΤννο 5 ΜΠ {ΤΟΙ 65 αἰνναγϑ Καρί ταν 
ἴο ΡΕΥ͂ΟΥ ΠῚ νϑυῖοι5 ΡΌ]1Ο βαυν!ο 65. 

περὶ Κλάρον. (ΟἸαγιι5 15. ἃ γψὲ1]- πον ρίασε ἴῃ [οπῖᾶ. Αἰ. ἄδ5 

τος ΘΑ 511} παν ἰοιοῃθα ἔπεσε Ὀείοτα ἢ6 δὐγινθα δὲ ἘΡΠ6βιι5, 

1πουρΡἢ {ΠῸ ἰδοΐ 15 ποί πηεηςοηθά. 

2 ἦλθε. Τϑεποίεβ [ῃς ἢΙδί σΌΥΘΟΙΥ ἤν. ἀφικνεῖτο. ΤΠ τερεαίθα 

{141 8. 

εἰ καὶ ὥς, “1 1η 5ρῖ{6 οὗ {π6 ἕδος {παξ [οηϊα ννα5 υδξο βεδα 

ἅμα τείετβ θδοΚ ἴο παραπλέοντες. 

ἔφρασαν οἵ {Π6 δοσιγαία ΙΠ οΥΙηδίο σίνεη ὈΥ ΕΥ̓δυνη6 5565. 

3. ὡς δ᾽ οὐκέτι... . ἐφαίνετο. ἐφαίνετο της Ὀδ ᾿πηροΎβοηδὶ, θαΐ 11 15 

Ὀείίογ ἴο ἴαϊκα ᾿Αλκίδας ἃ5 115 Βι})εςΐῖ. οὐκέτι ὈεΙοηΡ5 ἴο ἐν καταλήψει. 
Ῥϑοθα5 πᾶ βἰατίεα ἴοο ἰαΐθ, “νθη ἃ ννὰβ οἰθαῦ δὶ ΑἸοιάαβ5 ὈΥ 

[15 {1π|6 ννᾷ5 οἷἍἱ οἱ γεβοῆ. 

ὅτι οὐδαμοῦ... παρασχεῖν, “Ὀδοαιι56 ΠΟΥΏΕΙΕ γεΥα Π6Ὺ σδαρ 

ΔΆ σΟΠΊΡΕΙ]Εα ἴο [ΟΕ ἃ σἂ ρΡ οὐ ἰαηά, δηα σῖνε {Π6 Αἰ Πα 5 

1{Π6 {τοῦ ]6 οὗ σιιδσγαάϊησ δηα Ὀ]οοΚαάϊηρ {ποῖ. (. 3. 31. 2 

34 (αϑέηγε 97 ΜΜοΐΖογι ὧν αεῖες. 72 ἐξ ογραξεα 170 ἃ “οἦο7γ 

«οἱίὰ “Πεἐῥογῖς φγίνΖέορσες. 

Ι ἐς Νότιον τὸ Κολοφωνίων. Νοίϊοῃ ννὰ5 {πε ροτί οἵ (οϊορποῃ, δηά 

ἀϊδίαηξς ανουξ ἴννο τη1165 πῸπὶ [6 οἰτγ ᾿πΠ]αηα (τῆς ἄνω πόλεως). 

Αὐουΐ [ἢγεαε γβαῖβ ΡγΘνΊΟΙΒΙΥ (οΙορηοη μπδα Ῥθθη {Π6 βεοθῆβ οἵ ἃ 
στάσις, αι οἠδ οὗ [Π6 ραγίϊθβ οδ]] δά ἴῃ Τἰἀπηθη 65, ἃ σθπθαὶ οἱ τῃ6 

2ὃ 
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Ῥεγβϑίδῃ ϑαίγαρ Ρ βϑυῖμηθθ, ηο εα]εοίεα {π6 οἴου Ραγίγυ. Τῇ 

ε]εςίεα ρΡατγίν βείεα τὼ Νοίϊομ, Ραΐ {Π6 (ΟΙορῃμοηϊαη5. σοὺ ρτο- 

συγαα ἃ Ρδιίγ ἴῇ Νοίϊοῃ δηᾶ, ψ τ {πΠῸ δἱά οἵ βδοῖης Ατοδάϊδηῃ 

ΤΊΘΙΟΘΠΔΙΙ65. ἴἢ {Π6 βεύνῖςε οὗ Ῥιβϑαίῃηδβ, οὈίδ ΠΘ αὶ ροβϑϑαβϑίοῃ οὗ 

1{πῸ ροτί. στα π6 Ατοδάϊδηβ ννεῦα Ἂϑίβα Ὁ ]Π5Πη6 α 85 σαίτγβοῃ, δηὰ 

αυδγίεσεα ἴῃ ἃ βεραζαΐίβε οἰΐδ8) (ἐν διατειχίσματι). ΤῊ ἐχρε]εά 

᾿Π ΠΑ Ιἀπἰ5 πον ᾿πνοΚαα {ΠῸ δἱα οὗ Ῥδοῇα5 ἴο Ἔσχρεὶ {πΠ6 Ατοδαϊδηβ. 

κατῴκηντο. ΤΠ τὰ]α ἴῃ Αἰ ἰ5 ἴοὸ 586 {π6 δείϊνε οἵ 1Π6 νεὺρ 
ΠΕ 1ἰ ταϊαίεβ 9 παπΊδῃ Ὀείηρθ. ΤΠα ἀϑᾶρε οἵ ΤΠ ογα! 465 δηά 

Ηετοάοίμ5 15 αἸεσγεηί. Οἱ, 1. 120. 2 τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν μᾶλλον καὶ 

μὴ ἐν πόρῳ κατῳκημένους. 

κατὰ στάσιν ἰδίαν, τι5114}}Υ ᾿πίετρτγείεα, “ ὈΥ τεαβϑοῇ οἵ ᾿πἰθϑίηθ 

Ρατίν βίσιία, θαΐ τ 15 ἀου θεὰ] 1 ἰδίαν σα Ὀδαὺ ὑπαὶ τηθδηϊηρ, ἰδίᾳ 

Πα5 θεβθη Ἴοη]εοίυταά, “ οα ΠΣ ἴῃ ΌΥ τϑᾶβοη οὐ ραυίγν βίσίίε ὅγ οι οὐ 

λε ῤαγίζε5.. ΤῊ 15 ϑῃρροτίεα ὈΥ 3. 2. 3 ἰδίᾳ ἄνδρες κατὰ στάσιν 

᾿ μηνυταὶ γίγνονται. 

μάλιστα ὅτε, “Δ Ρου ΠΕ η.᾽ μάλιστα ΕΧρΥΕ5565 {π6 τεβα! οὗ (ῃς 

{]1εϑὲ εἤοτέ ἰο σεί αἱ {πΠ6 τὶρῃξ παπηθοσ, θαΐ δατηϊί5 {Π6 Ροβϑι 1Πγ 

οὗ ἃ 5110} ΕΥΤΟΥ ΟἹ ΟΠΘ 5146 οἵ {Π6 οἰ θυ. 

2 ἐν διατειχίσματι εἶχον, “Κεαρί {ποῖ ἴῃ ἃ ραζί οὗ {π6 οἷν ἐοσιῆεα 

οἵ. ὅ0 1[ἰνγ 58ύ5, “1:19 υσρεπὶ 8Ὁ δὔςε 1ηἰθΎβδαρισα. 

καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄνω. ... ἐπολίτευον. ΤΠΙ5 15 ἃ ΡΑΙοπίΠ 6 ϑῖβ. ν ΒΙΟἢ 

Ῥτθαῖκα ᾿πΐο ἐπεῸ σοποίτγιοίοη οὗ, {π᾿ βεμίθηςθ. ὙΠοθ6 οὐ {88 

(ΟΙΟΡΠοΟΙΙΔἢ5 ἴῃ ἰῃ6 ὈΡΡΕΟΥΓ ΟΥ̓ Ψῃο Παα (δ) δα ἴῃ [ἀπε ηθ5. (οἱ 

μηδίσαντες) τον ἸοΙ ΠΕ 4 νὰ Πποβα πο σΔ]]6α ἴῃ {π6 Αγοδάϊδῃβ δηά 

επίεγαά ἴῃ δ ηἀ 5ῃατεα ἴῃ {ΠΕ 1 οἰνὶς ΤΡ 5. 

ὑπεξελθόντεΞ. ΟἿΪΥ πούα ἰδῖζεβ δὴ δοσιβαίϊνα, Ραΐ οἴ. 2. 88. 2 

μηδένα ὄχλον ὑποχωρεῖν, δη 50 νψν»ε πη δὴ δοσιιβαίϊνε δἰζεσ ὑπεκστῆναι, 

ὑπεκτρέπεσθαι. 

τῶν ἐν τῷ διατειχίσματι ᾿Αρκάδων. ΤὴΠε Μ55. Πᾶνα τὸν ἐν τῷ, Ὀυΐ 

[Π6 δίϊο]α 15 ποῖ πεεαβα [οσὺ ἄρχοντα ἀηα 15 τεαυϊγαά ἰοῦ ἐν τῷ 

διατειχίσματι ᾿Αρκάδων. Ἡδηςα {Π6 σοΙγδοίοη τῶν. 

ὥστε, “οἡ {πΠ6 σοπαϊίίοη {Παί.᾽ 

ὃ δὲ προκαλεσάμενος .. . ὃ μὲν ἐξῆλθες. Αἡ εαϑν Δηδοο ας Ποη, ᾿γ1Πη5 

ΠΘΔΥΟΥ ἴο τρεῖς ἀϑᾶσα {Πα ἴο οὔτβ, ΠΌΠῚ τὴς ατξεὶς [Ομ Π655 ΤῸΥ 

Ρατζαϊδοίις δυγαησεπηθηῖ. ὙΠ νυ τϊευ πὸ ἀοιθὲ ᾿ηἰοπεα ἐξελθόντα 

αὐτὸν ἐν φυλακῇ εἶχεν, Ὀπΐ 4]6γε αὶ 5 ᾿η 6 πηι οη. 

κατατοξεύε. 115 οΥἹ πὶ 65ῖ, ἱπΠουρΡ ποΐ ὑποχαιηρ]θ, νγὰβ8 
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Τοτεῖρτι ἴο Αἰ μεηΐαη ϑᾶρὲ δηά, νγα 1} πόρε, Ὀγουρης Ρϑομα5 ἰπίο 

το} ]6. 11 15 σματγδοίοσγίϑεϊς οὔ Τμπογάϊάθϑ {Ππαΐ Παύα, ἃ5 ἴῃ {Πε 
οα58 οὗ ΑἸ ϊάα5, ῃῈ ρᾷ5565 ὯῸ τγοσα] ἡπασεπηεηί. 

4 καὶ ὕστερον. .. Κολοφωνίων. Ατοίε 5αγ5 {πα (Π15 ϑίεβρ οἵ 

ΟΥΡΘΠΙΖΙηρ Ν᾽ οίίοη ἰηΐο ἃ σο]οΥ δοσογάϊπρ ἴο ἐπεὶΓ οὐγῇ Ια δηά 

Οπδίομηβ Ὁ βεπάϊησ “ Οδοϊθίβ᾿ ΟΥ ΆΟΥρϑηΐζαύβ, 8 η4 ἰηνιησ {Π6 

τΤαίασῃ οὗ (ο]ορποηῃίαηῃ αχὶ]α5 ἔτοη {π6 πεῖρῃρουτίηρ ϑίαίθϑ, νγὰ5 

Ἰηϊεπά6α ἴο σΟΠΐΕΥ ἃ ϑβοτί οἵ Ἠδ]]εηῖς οἰ ΠΣ 5 ΠΡ δηα τεοοσηϊζεά 

- ΠΟἸ]δοίνα ΡΘΥΒΟ ΠΥ οἡ {Π6 παν ἰονῃ οὗ Νοίίοῃ, νυ που νυ] ἢ 115 

ΟΠ Ζβ5 ϑγου]Ἱα ἢοΐ πᾶνε Ῥξθη δάιηϊίεα ἴο [πΠ6 παίίοηδὶ Ηδ]]θηῖς 

ῬΓΙΝΊ]Εσ 65. 

85 2 αεἦες αγγίσψες αἱ Ζγεχζργι «για Ξοηαῖς ͵αἰαοίδμς ἀγα ἐἤ6 τιοϑέ 

φηζίγν ογ ἦε “7γέῥογιαεαις ἐο 4 ἐ 6715. 

86 «σαἰαοίλτο ἐς ῥηέ 10 ἀφαΐλ, ἀγα ἐῆε δχρομζίογι οΥ αἰ ἐΐε 2γ11- 
δεγαθα715 15 αἰδογεθά. μέ γιοχέ αν 116 ΑἸ ἐλογέαγις γεῤεγιέ ἐλεῖγ 

“δεΐφδοι, αγια] {16 77γἐογασαηις 26γοιασς 26 »ιαρίείγαξες ἔο εο71- 

Ψ6716 α72}.67. αϑοθϑιδίν ἔο γεοῤό7ι ἦε φιεεδίζογι. Ολαγαοίε7 οΥ (φο71. 

1 ἔστιν ἃ παρεχόμενον, “ ΠΊΑΚΙηΡ νᾶτῖοι5 οἤεγϑ (Ἃ 1. 39. 2 τὸ 

εὐπρεπὲς τῆς δίκης παρέσχοντο. 

2 γνώμας ἐποιοῦντο. [751184}}Υ πΠηδΔη5 “ ριοροβεά., (ἷ. 1. 128. 7 γνώμην 

ποιοῦμαι θυγατέρα τε τὴν σὴν γῆμαι. Ἡδτα 1ἰ γαῖῃοΓ τη68η5 " ἀεθείθά;᾽ 

85 ἴῃ 1.139. 3 γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προυτίθεσαν. 

ἐπικαλοῦντεε. Α5 {πουρὴ ἐβουλεύσαντο Ἰηϑίεδα οἱ ἔδοξεν αὐτοῖς 

Πδᾷ ρτγεςεάβα. 

τήν τε ἄλλην ἀπόστασιν... παρακινδυνεῦσαι. τήν τε ἄλλην καί ταιιϑῖ 

ΔΟσοΟΥαΙηρΡ ἴο {Π6 να Δ Ὁ]6 ϑαρα οὗ {6 Ἐχργεϑϑίοη τηθδῃ ἡ τα- 
ῬτοδοΠ 64 {π6 πὶ νυ] {ΠΕῚΓ τονὲ οἢ ΡΈΠΕΓΙΑΙ στουηἋδ Δη4 5ρβοῖα ]γ.᾽ 

Βυΐ ψ ΠΕτα 15 {ΠῈῸ 5ρ6ςῖ8] τεργόδοῦ ἢ [Ιἰ πγιδὲ οὈν]οιϑὶν 6 {Παΐ {ΠδΥ 

Πδα ςα]]6α ἴῃ Ῥεϊοροηηδϑίδῃ 5ῃ1ρ5. ὙΠπαογάϊάεβ Ὀερίηβ 85 1 Πα 

᾿ηἰθη δά ἰο ντιία καὶ ὅτι αἱ Πελοποννησίων νῆες ἐτόλμησαν, Ὀὰμΐ ΘΗ 

με τεδομαβ {ῃ6 βρξοῖδὶ ἔδια]ϊς π6 σπϑηρεβ {πε ἔούπὶ οἵ [Π6 ββηΐθηςσα. 

Οπε εἀϊῖου ἢ πὸ Μ55. π5ΠΠσδίϊοῃ ᾿ηβουῖβ καί Ὀθείοσε ὅτι, ὑν ἢ 

τῇδ κα5 {[Π6 βρεοῖδὶ γερύόδοῇ 116 ἴῃ [ῃ6 νψοτγάϑ ὅτι οὐκ... ἐποιήσαντο. 

(4) προσξυνελάβοντο, “ ςο-ορεταίεα ΜΙ, 15 {πῸ τεδαϊηρ οἵ ( ἃ δηὰ 

ἃ σοιγθοίίοη ἴῃ Β Ε΄. [Ιἰ 15 ἔτι6 {π6 ψοζὰ ἄοεϑ ποΐ οσουῦ ἀρϑῖη 

111 ἃ Ἰαΐβ ἰβίοσγιαη, μας ἴῃ 4. 47. 2 ΜῈ πᾶν ξυμβάλλεσθαι νὶῖῃ {(Π6 
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ΒΔ Τ6. Ιηδϑηϊηρ δΔη64 σοπδίγιοίοη ξυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου οἱ 

στρατηγοὶ τῶν ᾿Αθηναίων, ἀῃ! ἃ [Π6 ΟἾΠΕΙ σομῃροιηαβ ἃῖα ἰουπηά ἴῃ 

Ἡετοάοίιβ ἴῃ πηιςῇ {Π6 ϑαῖης 5εη56. Ηδάϊ. 3. 48 συνεπιλαμβάνεσθαι 

στρατεύματος. (Γ, αἴΞξο ΤΠυς. 6.70. 1 τοῦτο ξυνεπιλαβέσθαι τοῦ φόβου. 

, οὐκ ἐλάχιστον ἰ5 Δἄνετθῖα!, ἀμ ὁρμῆς 5 {π6 ρατεινα βσϑηϊεῖνα δέου 

8. ΝΕΥΡ οὗ ἰοποῃησ. ΤΥδηϑδία " ταρτοδομίηρ {πα πὶ ἢ {ΠΕῚΓ τανοῖὶ 

ΟὨ ΚΈΠΕΙΑΙ ρυοι 65 Ὀδσδιι56, [πΠοΟῸΡ ἢ σΟνουπηεα ΤΟΥ 6851} {Ππδῃ [τς 

γϑϑί, {πᾶν μά τενο]ιβα ; δη4 ννῆδί τηοϑί δϑϑιϑιεα {ΠΕ ῚῚ γαρα ννὰ5 {ΠῸ 

Ῥε]οροηηδβίδη 5ῃ1Ρ05 ἀδτίηρ ἴο τὶϑὶς ἃ νογαρα ἴο Ιοηΐα ἰο Ὀτὶηρ ΠΕΙρΡ 

ἴο {πΠ6 Μυ.]θηδθαη5. (6) Μδὴν Μ595. τεδα προσξυνεβάλετο,νν ΠΙΠἢ 15 

Εχρ  δἰηθα ὁ 216 γαεί οὔ ἐλε εἠοῤογιγιοδίαγ σἧτῤο λαύτγρ σογζηγεαΐ ἴο 

581] ἰο Ιοηἱα σοπίτ θα 6 4 πιοϑὲ ἴο {πεὶγ τασα.᾿ Με πᾶνε ξυμβάλ- 

λεσθαι ἴῃ ἴῃς 58 π6 56 η56 ψιὶ {Π6 βαπηΒ σαϑ86 ἴῃ Επτ. Μεα, 284 

ξυμβάλλεται δὲ πολλὰ τοῦδε δείματος, Ὀπί {Π15 σοτηροιπηα ἄο65 ποῖ 

ΟΟΟΟΓΓ ἀρϑῖη, Δηα [Π6 5: ΠΡΊΌ]ΑΓ νευρ ΙΓ [Π6 Ρ]ΌΤΑΙ 50}] 6 οὶ 15 τοί 

ΡΔΓΔ11611ε ὈΥ 4. 26. 5 ἀπά 8. 9. 3, εῖα {Π6 ὨσΠΏΠΕΥ οὗ {π6 νεγὺ 

85 θεβὴ αἰἰγαςίεα ἰο {πΠ6 πα ΠΡ 6Υ οὗ [Π6 ργεάϊοαίθ. (Ωὴ ΤΠΕΓα 56 ῈΠὴ5 

ἴο Ὀ6 50ΠΊ6 Δ ΓΠΟΥΙΪΥῪ [ΟΥ̓ προσξυνεβάλοντο. οὐκ ἐλάχιστον τηϊσῃὶ 

ἘΠ Ὶ Πα ἐπ 6 αἴγεεῖ Ὀδ]εεξ οἵ {πὰ νεσῦ. ((. Δτβὲ. Αἴὰ. Ῥοϊς ο. 19 
συνεβάλλετο δὲ οὐκ ἐλάττω μοῖραν τῆς ὁρμῆς τοῖς Λάκωσιν ἡ - -- 

ὑπάρχουσα φιλία. 

παρακινδυνεῦσαι ἐς Ἰωνίαν. (ἢ. 7. 47. 3 ἐς τὰς ᾿Επιπολὰς διακινδυ- 

νεῦσαι, “ἴο ΤΙΒ]ς 8Δῃ 4558} οἡ. 

οὐ γὰρ ἐπὸ βραχείας διανοίας, ἦν] ργααδί δ1Π15.᾿ 

4 καὶ ἀναλογισμὸς .. . ἐγνῶσθαι, “«ηα {παν Ὀεραῃ ἴο τεῆβοϊ {παῖ 

[Π6 γτεβοϊαίίοη με Πα ραβϑβϑεα ννὰ5 οὐι6] δηα εἜχοδθϑβϑῖνα. Νὸο 

ἀουβί, 45 ατοία οὔβεγνθϑ, {Π6ῚῚ γαῖ Πδα Ὀδεη ΡΑΥ ΠΥ ἀϑϑυααρσεά ὈῪ 

[ῃ6 τῆθύε ραϑβϑϑίηρ οὗ {πεῈὶ ἄξογε αυ16 ἀρατί ΠῸΠῚ 115 Ἐχεοιίοη. 

ΤΠΕ ταβοϊ θη ἴο ραΐ {π6 ᾿ΠΠα ΙΔ ηΐ5 οἵ Μγί]εηα ἴο ἀδδῖῃ, ννὰ5 ἴῃ 

δασοζάδηοα ψΊΠ [Π6 ννὰὺ ῥτϑοίῖοα οἵ {πῸ {{π|ῶ. ΤΠῈ [ΔοράδΔε- 

ΤΟ 5 500 Αἰζαυ {15 Βα σ μία {πΠ6 Ρ]αίαθδῃβ ἴο ἃ πηδῃ. 

μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. [Ιΐ Παᾶ5 ὈΕΘη 5ῃοννῃ {Παΐ ἴῃ σοπηραγαίϊνα 

βεηίθηςθϑ ἃ ἡδσαίνα 15 ἰνναγϑ 1Π1Ρ|164, 6. 5. νιτίπα 15. Ὀαδίίου {πα 

τ ἢ 65 Ξε νίστίαθ 15 Ὀθίζου δηα ποῖ τ μ65. [ὶῷὦἢ Οτξακ {Π15 1Π]ρΡ]16 4 

πδρσδίϊνα 15 ΞοπηθίΠ165 ᾿ηβοσίθα. (. 2. 62. 3 μᾶλλον ἢ οὐ κηπίον. 

5 παρεσκεύασαν, “᾿ηπμπορα. τοὺς ἐν τέλει, “1πε6 Ῥτγίδπε!5. 

γνώμας προθεῖναι, ΄“ἴο ὈτΙηρ [ογννατα {Π6 πηδίζου ἴοσ αἸϑοι 55] οη. 

τινάς. ΝΟ ΠΊΟΙΘ ἴῃ 56η56 [Πδη τινά, Ὀὰΐ {ῃΠ6 ΠΌΡΟΥ 15 πὸ ἀουθὲ 
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᾿Ππθησεα ΌΥ {ῃ6 ΠυΠΊΡΟΥ οὗ τοὺς ἐν τέλει, “[Πδΐ {πον 5ῃου]α Ὀ6 

σίνθῃ [Π6 σῃδηςε οἵ τεοοηϑιἀθσηρ {πεῖν ἀφδογαα.ἕ 

ἀφ᾽ ἑκάστων, “ΟΡΙΏΙΟΏ5 27οσοφαζ7 7, νι ΘΔ ἢ.᾽ 
Κλέων ὃ Κλεαινέτου. ΑἸΓΠΟῸΡῊ ΤΠπογαϊε5 Παγάϊν ανου Ρᾶ5565 

7πἀραηχθηΐ οἡ ᾿παϊνιάτια15, 6 πα ῖκα5 δῇ Ἂχοδρίϊοη ἴῃ {Π6 σαβε οἵ 

ΟἸδοη, δηα {Παΐ ἢ 15 ὈϊΪαββεα ἀραϊηβί ΠΪπὶ 15 Οὔνίοιιθ. Ηδ τἹἱάϊ σα ]685 
Π15 ΟΣ ἴο σαρίυγε ΘΡῃδοίογία, ἀπά το]αΐῖθβ ἴῃ ἃ ἰδίεσ Βοος μον [ἴἴ 

νὰ 5 15 ἰηΐθσεϑὶ ἴο Κεερ ὑὕρ [Π6 νγαῦ, θθοδιθα νγαγ ϑανεα 15 Οὐ] ΠΊ65 

ἴτοτὴ ἀδίβοϊοη δηά τηϑά8 ἢΪ5 110 615 τῆουε δαϑῖν Ὀε]ενεά. Βαϊ ννμδΐ 
ΟἴΠοΥ δοσουηίβ οἵ (]θοη ψὰ ροββε85 ἄρῖεε ψι ΤΠπογάϊάεβ. (. 

Ασιῖβί. ΑἸἢ. Ῥο]. 28 δοκεῖ μάλιστα διαφθεῖραι τὸν δῆμον ταῖς ὁρμαῖς 

καὶ πρῶτος ἐπὶ τοῦ βήματος ἀνέκραγε καὶ ἐλοιδορήσατο καὶ περιζωσάμενος 

ἐδημηγόρησε τῶν ἄλλων ἐν κόσμῳ λεγόντων. 

ὅσπερ καὶ... . ἐνενικήκει. Δ Π προτέραν νγ6 τημϑδί ΒΌΡΡΙΥ γνώμην 

ΠΌΤ. ἄλλαι γνῶμαι ἀΡονα, Ὀαΐ ν] ἢ ἃ 5] σ μὲ σἤδηρσε οὗ τηδδῃϊην', ἔοΥ 

ἤδτα {Π6 νγοσαά ὯῸ ἸΟηΡ ΕΓ ΠΊΕΘΔΠ5 “ ΟρΙηΙοη ᾿ Ὀαΐ “ ἀδοϊϑίοη. ἘῸΥ {ΠῈ 
σοηδβίσποίοη οἵ. Ῥ]αΐο, (οῖρίαβ 456 οἱ νικῶντες τὰς γνώμας, ΔΠ4 566 

ῃοία Οἡ τὴν ὁδόν, 3. 24. 1. 

ΟἼθοι ἐἰδγοτέγιεθς ἔδ6 1ε71τὐ156 ζφ712771655 ἀγα σογιεῤῥες ο7 {ἦε φεοῤίε, 

«υὐίοΐ γεγεδεοα ο γεσοργῖξο {16 ἐἰφεῤοίζε γαΐμζέ οὕ ἐ4217 γιεῖς ον 67 

Ζλε αἰίζεσ. 1217 αἰορΖαγιε6 ἐφ εγιαείφαϊ τεῤο7ι ο7γε6 γι0 1202: σοοί- 

τυΐζ. νοΐ ήγιρ' σοτεζαῖ ὅδ »107 γηε15οὐέσυοις ἔλα) 20 γοδοϊγαῖ ῥτεόΖίς 

γεδοζιζζο)ι , 707 εὐόήι ὀααῖ ἑατυς οἰφαςζν ο7ι7ο0γοεαῖ αγό δεζί67 ἐλαῖ 

“οοῦ ἑατυς τὐΐοδε αῥέίίοαϊζογι Ζ5 τεγιεογίαϊ)γι. (0. 17ι{6{ἐφεΐζεαξ 

1717,0720γ1γ}). 15 772207.6 σογαίεείψε ἔο σοοαῖ σονε)γιγηοζί Ζλαι ὀγεζέζαγιξ 

αὐΖίζέν, τυλζοΐ ἐς αἰεσαγδ, ας 271 “Α΄ ἐλόγι5, οἵγζωϊηρ α7767. ὦ Ζεΐο7 

Ζ71 αφδαΐε, αγιαἴ δαεζίβεος ῥηόϊζε ἐγι2εγεδῖς ἐο φγίσψαίε αρεὌζέζοι. 

διὰ γὰρ. .. ἀλλήλους... ἔχετε, “ΤΟΥ οἡ δοσοπηΐ οὗ [Π6 56 αυτν δηά 
Γγεεάομη τοπῚ πηπίπ4] 1ηἰτίριιε5 ἰπαΐ Τ]ΔΥκ5 γὙΟυ ἀδιγ [6 γοι 

Ῥεμανα νι {Π6 58Π16 ΟρΡΕ 655 ἴο ὙΟυΓ 411165 ἴοο. 
ὅτι ἂν... οἴκτῳ ἐνδῶτε, “ΠηΔίενεο  σοησαϑϑίο5. νοι ΠΊΑΚΕ ἴο 

ΡΙγ. 

οὐκ ἐπικινδύνως... μαλακίζεσθαι. ἐς τὴν . .. χάριν ΕΧΡΥΙ65565 {Π6 

ΓΘΘαΪ οὗ {ΠπῸὶ δοιϊίοη οὗ {π6 νεῖ. οὐκ πγιδὲ Ὀ6 ἰδίζεη ψ] ἢ ἡγεῖσθε. 

Ὑτδηβαία ὅγοι ἄο ποῖ σοηϑιου {παῖ γουγ δοΐ οἱ ννϑαῖκη 855 15 

ἀδηρεσοιβ ἴο γουγβεϊνεβ ἃηα ἄοαβ ποί ταϑαὶ ἴῃ {Π6 ρσγαίταάα οὗ 

γΟυΓ 411165.᾿ 
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οὗ οὐκ ἐξ ὧν, κιτιλ, ΤῊΘ Μ55. τεδά πὸ οἵ--[ῃξ οὐ οἰδιιδε σῖνες 

ἃ. ᾿ῖνεὶγ ΠΠαβ γαίίοη οὗ [Π6 ννογ 5 ἄκοντας ἀρχομένους. ὙΠῸ ἀβυπάδίοῃ 

15 ΠΠΕΙ5041, Δη 4 15 ποΐ ρϑῖ8116 1164 ὉΚ 3. 63. 2 ΏΕΓΕῈ (ῃ6 ΠδΥβ 655 

15 Δ]]Πανϊαῖεα Ὀγ γε. Οἵ, ΜὨΙΟΉ 15 ᾿πϑεσίβα ἴῃ {Π6 ἰεχί, 15 ἰἸου πα (85 ἃ 

ΠΟΥΓΘΟΙΙΟη) ἱ'π πα Μ5. Μοῖςδ. ΡΙδιβιθ]8 15 οὐδ᾽ οΥ οὐκ. Ὑγδηϑίαΐα 

“ἸΘῪ γε] ἃ γοι ορθάϊθηοβ ποῖ [οΟΥΓ ΔὴΥ ανοισ ὑν ΙΓ ἴο γουτ ΟΠ 

ἀειτηεηΐ γου ἀο {μαιῃ, Ὀαΐ (ΟΥ̓ {Π6 βα ρου! οσγ γοι Πᾶνα γγοη ταί ου 

ὈΥ ίοτος πα ὈΥ {πεῖ σοοα-ν1}}. ἐξ ὧν τ ἐκ τούτων ἅ, ἅ νγοι]ά 

6 {π6 ᾿ῃίθγη8] δοσιυβαίϊνα ψἹ περιγένησθε. 

3 πάντων δὲ. ... πέρι, “Ῥαΐ 1 Ψ1} ῬὈὰ νψοτῖϑί οὗ 411 1 ἤοῆβ οὗ ουζῦ 

[ΟΥΠῚΔ] ΤΕ ΒΟ] [105 15 ἴο βίδηςα ἤγπ. ΤΠ ΔΥρομηἝηΐ 15 ἀἸϑ σ ΠΟ 5. 

ΟΙεοη σοηΐοιηα5 ἰαννδ δ η4 τα βοϊ 10 η5. [{ νγα5, ΟὨΪΥ ἃ Τεβο [10 ἢ 

1Ππαΐ ννὰ5 ἤθσύε [ἢ 4 εβίοῃ. 

ἀκινήτοις, “1 {ΠΕΥΡ 4τα βίθβδαιν ΔΡΡ]64.᾽ ἀκύροις, “ΕΓ ΠαΥῪ αἴας ποῖ 

ΒΙΠαΙηρ. 

μετὰ σωφροσύνης. σωφροσύνη, “ ΡΟ] ΠΟΔ] τηοαοτγαίίοη ̓  νν ]ς ἢ, ἴῃ 
ὙΒασγαΙ465, 15 ἀ5ΌΔ}]Υ αἰ ρυϊεα το δὴ ΟΡ τ 1681 σονεσῃχηβηΐ. 

10 15 ἃ βίτδηρε ψοτὰ ἴῃ {Πη6 πιουῖῃ οὗ ἃ ἀειηρορθ. Ττδηβὶαΐα 

“ἀυ]πε55 δἰϊαπαβα Ὀγ τεβρεοΐ [ῸΥ ἰανν 15 ΤοΟΥΘ π56 1] Πδῃ ΔΌΙΠΥ 

Ἰοιπεα νι ΠΙσεηςε.; 

οἵ τε φαυλότεροι, τεΐετ5 ἴο 1ηἰ6]]Θοἴπ41 1 οσιοσ γ, “Π6 51η1ρ]6.᾿ 

πρὸς τούς, “ἃ5 σοῃηραῖοα ψ ἢ (ἢ. 

ὡς ἐπὶ τὸ πλέον, “85 ἃ ΘΕΠΕΙΑΙ τι]6. ὙΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΙ͂ ΘΧΡΙΘΘϑΙοη 15 

ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ΤῊΙ5 νατϊδί!οη οὗ 1 15 ἔου ηα πον ΠΟ16 Εἰ56. 

4 τῶν τε αἰεὶ. . . περιγίγνεσθαι. ἐς τὸ κοινόν Τρ πηθδὴ “ΤΟΥ {Π6 

ΡΌΡΙΙς σοοά, ΟΥ̓́ΠΊΘΓΕΙΥ “1ἢ ΡΌΌ]ς ἀεραίε,᾽ 1. 6. [Π]ηρ5 5814 [ἢ ῬΥ͂θϑθῆσα 

οὗ {πΠ6 Ρα]1ς ἀβϑοηῦ]γν. ΟΕ Επτ. Ηδο. 303 ἃ δ᾽ εἶπον εἰς ἅπαντας οὐκ 
ἀρνήσομαι. ἼΠαΕ ἸαἰίεΥ σῖνεβ {ΠῈ6 51ΠΊΡ]6ΥΓ βεῆ56. Τιδηϑὶαΐα ἐδηα ανοὺ 

ὙνΊ5 [0 ΟΔΙΤΥ {Ππ6 ν]οίοΥΥ ἴῃ ΡραὈ]1ς ἀεραία. ᾿ 

ὡς ἐν ἄλλοις... τὴν γνώμην, “πη οΥ [Π6 Ῥε]1εΓ {(Παΐ {παν του] ποὶ 

58Πονν {ΠΕ ῚΓ 1540} Ιῃ ἃ Ὀείίεσ Πε]α. 

τὰ πολλά, “ἴοτ [Π6 τηοϑβί ραδτί.ὄ 

τῇ ἐξ αὑτῶν ξυνέσει, “[Π6 ἀοσιυ!ς6 655 {Παῦ Πα 5 115 ΟΥΡΊΩ [ἢ {Π 6 ΠΊ5ΕἸν 6 58.᾽ 

ἀμαθέστεροι μὲν... εἶναι, “Δάπη ἰπαΐ {Π6 ἰανν δῖ ψΊβευ 1Πδὴ 

{Πεγ.᾽ (Ἰεδοη 15 γεοδ]] ηρ, αἰπγοϑ νου 4}}γ, (ῃ6 ρύαῖβα οὗ {πΠ6 ϑραγίδῃβ 

Ραΐ τηἴο {πΠ6 πηουίῃ οὗ Ατὐο ΙΔ 1105, 1. 84. 3 ἀμαθέστερον τῶν νόμων τῆς. 

ὑπεροψίας παιδευόμενοι. 

ἀδυνατώτεροι... . μέμψασθαι. Α αἰξογοῃί ρῆγαβα [τοι ἀδυνατώτεροι 

ἘΟΧ. 33 }8) 
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ἢ ὥστε μέμψασθαι. ὙῊΪ5 ρΡἤτΑ56 Τηθ 85 “1655 σαρϑ]6 ({Ππδη οἱ Π6Γ9) 

ΤΟΥ ΟΥ̓ ΟΙΖΙΩΡ {Π6 ΔΥρπηθηΐβ οὗ ἃ σοοά βρβαῖίκου.᾿ ΕῸζ [ῃς ἱπῆηϊῖνε 
ΟἿ. ΠΟΙ Ε ΟΠ. 2..2: 2. 

κριταὶ δὲ... τὰ πλείω. ἀγωνισταί, ρατίαϊκοΥ5. ἴῃ {πΠ6 ἀεθαΐο, “ α15- 

Ρυϊαηίβ.᾽ ὀρθοῦνται τὰ πλείω σοῃίτακί5. ΜΠ σφάλλουσι τὰς πόλεις, 

“Δη4 Ὀεϊηρ᾽ “Πρ Υίϊ4] ᾿αἀρ65 γαῖῃου [Πδὴ αἀἸβραίαπίβ [Π6Ὺ ΔΥΘ α508}}Υ 

5 Ος 6 551{].᾿ 

5. ὥς 50 66 [οΥ οὕτως 15 Ταγα ἴῃ Αἰίς ρύοβθ δηα ΟἿΪΥΚ οσσῦγβ ΠΕΓῈ 
ἴῃ ΤΠπογα! 465. 

δεινότητι... . ἔπαιρομένους, “ ΕχοϊΙ[ε ὈΥγ τῇείοΙΙςΔ] 5111] ἀΠη 4 ἃ σοπιθαΐ 
οὗ νἹἱ.᾽ 

παρὰ δόξαν, τ15114}}γ “ σοηίτατΎ ἴο ἐχρεοίδίοη.᾽ Ηδῖα “σΟΠίΓΑΙΥ ἴο 

ΟἿἿΪ Χ6 8] ΟρΙπ]οη. ς 

838 77ν οῤέήηιἼογι, 16 ξαζωῖ, ἐς τυλαΐ 1: τας, αγαῖ 1.4 ογαΐογε «ὐλο «υἱδἢ ἴο 

γεσίνε ἦε τὐλοίε φιηεοδίῖογι ογ 1 77γΖογιαφαι5 γ11ε52 621}.67. ὧδ γεαξ7:- 
2αΖ7ι27ι6 α ῥαγαίοχ ἐο ἐἰζοῤῥαγ ἐλε17 ἐαζογιές ογ ὧφ ὁγΖόφεϊ ἔο αἰδοῖ γοΊέ. 

712 ἐ5 γοτέγ οτυ7ι γον «ὐλήοϊ σένος ζλ456 σῤέαζό7ς ἐδε17γ οὐῥογ 17:27. 

0247. 3α551072 707 γιοσοζέν αγιεῖ σγηηῤραΐάν τοϊέζ γλείογίεαζ οἰζεῤίαγ 

Ζογιέ {7672 9 ργαΐζῇγν γο27 ογαν 7 707. 2γι{φἰἐφοίμεαξ 4. ε1267726212 

γαΐίλε7 ἐλαι ο φγοξοδε ἐο γοῖέ δοτέγεϊ 5 6715 2271 5126 Ζαγιρίέαρο. 

1 θαυμάζω μὲν.... λέγειν. ὙΠΕῈ [{]] σοηῃδίγαοίίοη Ποῖα οι ΡῈ 
θαυμάζω τῶν προθέντων ἃ προύθεσαν, 1. 6. {π6 ἀοσιδαίνα οἵ {πς6 {Πίηρ 

Δηά {Πε6 σϑηϊνε οὗ [Π6 ρεβοῃ, ψῃϊοῃ ϑίδηαθ ἃ5 ἃ ροϑβϑβεβϑβῖνε 

σεηϊίνε ἴο [Π6 δοσιβαίνα οἵ πε {Π]ηρ. τῶν προθέντων, 5ς. γνώμας, 

ἃ5 ἴῃ 1. 139. 3 γνώμας σφίσιν αὐτοῖς προυτίθεσαν. λέγειν 15 {π6 

ερεχαρείϊς 1 Πη1να. 
ὅ ἐστι πρός, “ἃ {πΠηὴρ ννῃ οι 15 ἴῃ {Ππ6Ὸ ᾿ηἰεγαϑίβ οὐ : Πς|6 γα }}ν ἴῃ {Πα 

ἀϊτεοίίοη οὗ, οἡ {πε 5146 οἵ. μᾶλλον, “πλοῖα [δ 1ἢ ΟἿ ᾿πἰαγαϑίβ. 

ἀμύνεσθαι δὲ... ἀναλαμβάνει. (α) Α5 {πε νοτγάβ πίαηά τη {π6ὸ Μ55. 

ἀμύνεσθαι τουδὶ Ὀ6 ἰδίζεη δ5 {ῃ6 βιθ]εος οὐ {π6 βεηΐθηςθ, δηα να 

τηιϑβί ἰγαηϑαία “Ῥαΐ ρα ηἰβηπιθηΐ Ώδη ἰδ 1165 ἃ5 Πθδυ 85 ροϑβϑϑίθ]α ἴο 

{Π6 ᾿π]υσν εϑί Ἄχαςίβ [Π6 ΡΕΟρΡθυ ρβηδ]Υ θεσδαβ6 ᾿ἰ 15 δααϊνα!θηΐ ἴο 

1Π6 ἰπ͵]ατγ.᾿ (ὁ) Α Ῥεζίευ βεῆβε οδῇ θὲ οδίδι θα ΒΥ οπλϊηρ᾽ ὄν, ννΠ]Οἢ 

ΤΑΥ͂ ᾶνα Ὀβθη οδιιβεά Ργ αἸςοσταρῆγ. ἀντίπαλον Μ0111 {Π6 ΔΡΎΘΘ 

ΜΙ τιμωρίαν, απ ἃ ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον 4 μάλιστα ἀντίπαλον 5πίαπά 

ἴῃ νας 15 σα] 4 “σθοῖρτοοαὶ ρτορογίϊοη. Μοίδθονϑὺ {ΠπΠ6 βαοοηά Πα]Γ 

οὗ {π6 βδεηΐθῃησε Μ1]1 {πΠι15 σοΥγεϑροημα Ῥείίοσ ἢ {Π6 βγϑὶ ΠΑ]. 
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Τ͵δΏβ]αΐθ “[Π6 ϑυβΈγαΥ δἄνδηοαθβ ἀραϊηϑδί (Π6 ἀοοΥΓ ΨΠΠ 5. ΔΏΡΈΌΓ 

ΒΙαπίεά ; ας ἤθη ΡΒ Π πηθηΐ 1165 5 ΠΘΑΥΓ 85 ΡΟ5510]6 ἴο {Π6 1π]ΌΓΎΥ, 

{Π6 Ραπδ]ν ἴἰ αχϑοῖβ 15 ἴῃ (ῃ6 Πίρῃεδὶ ἄδρτεε βαυϊναὶθηΐς ἴο {Π6 
οἤξηςσο᾽ ; 1.6. {πΠ6 οἰοβεὺ {Π6 Ριυπϑηπιεπὲ 15 ἴο {πΠ6 οἤξηςθ, {Π6 

ΤΟΥ εααϊνα!θηΐ ἴο {Π6 ψτοηρ᾽ ἰ5 {Π6 ρβηδὶν ᾿ἰ ἐχαοίβ. τῷ παθεῖν 

Ϊ5. {πΠ6 ἀἄδίϊνε δε {Π6 ψ0]6 δχρίθβϑίοη ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον. 
ἐγγὺς ΔἸΙοη6 σονείῃϑβ {Π6 σβϑηϊμῖναε. ὙΠαυογαΙΉ65 τηϊρῆηΐ σαὺ ἀμύνεσθαι 

τιμωρίαν ἀναλαμβάνει, “νεηροΔης6. Ἔχασίβ ΡΒ πηθηΐ, ΑἸ ΓΠΟῸΡῊ τγα 

εχρεεΐ τὸ ἀμύνεσθαι, απ 1ξ ννου]α Δρρδαῦ {παὶ Ῥ]αΐδγο ἢ ννῆο αποία5 

{15 ραβϑϑαᾶρα ἔνψίςς τεαα τὸ ἀμύνασθαι. ΤῊς ΔΌδεηςα οὗ {Π6 δυίῖςϊα 

15. ΡΕΥΠδΡ5 ρδῦβ]]6}16α ὈΥῪ 2. 54. 3 ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος λοιμὸν 

εἰρῆσθαι ν,ετα εἰρῆσθαι 15 ῬΥΟΡΔΌΙΥ {Π6 50} ]6ςεί. 

(ο) Οπα βαϊΐου ρίόροϑβεβ ἰο [8 ε κείμενον ἃ5 δὴ δοσιιβαίϊναε α050- 

Ιαΐ6, “1 11 15. ρΡτοροββά οὐ οἤξγβα ἴο ἰαῖζα νεηρϑδηςσε, δῃᾶ Ἴοη]θο- 

ἴπτε5 τοῦ παθεῖν. Ἠδξ τηδῖζεβ ὁ παθών [6 5Ξι0]εςΐ οὗ ἀναλαμβάνει, 

Δα 1{ ΟΥΠΕΥΓ ἜΧΘΡ]65 οἵ κείμενον 50 τιι5εα σου] 6 δαάδαςεά {Πϊ5 

ψου]α Βα ἃ Ρ]διβ10 16 σισσαβίίοη. ΤΠῸ ΟἿΪγΥ ἰηβίδποα ΨΉΘΓΟ κεῖται 5 

50 ΠΟΙΠ6 64 ψΊ δὴ ᾿πῆΠη1Π να 15 ἴῃ 1) 6η1. 23. ὃς νόμον ὃς κεῖται τὸν 

φεύγοντα δέχεσθαι. 

θαυμάζω δὲ καί. ΠΟΕνΟΙΓ δἴριιαβ ἀραϊηϑδί 1ΠΠΙΟ ηρ ΠΟΙ ΙΡ 

ΡυΠΙϑηπηθηΐ οἡ {π6 Μυ.Π]εηδθαη5. πηαβδὲ ρίονθ. ἃ Ρατδάοχ, ν]Ζ. {πὲ 

1Π6 1Π]ΌΓ165 νὰ πᾶνε τεοεϊνοα τοπὶ {πῸ6 ΜυΕΠ]|ηδθαη5. αὐτὰ ἴο Οὐ 

δανεαηΐαρο, δηα {Πδὲ οὐἵ πηϊϑίοσέμηθϑ αύα Πυτσία] ἴο ΟὐΓ 4165. ΤῊ 

σΟΏνΘΓΒΘ οὗ {Π15 15 ἔγια, {Ππεγείοσα ρα η]5}ῃ [Π6 Μγυ.ΠΕηδθδηβ. ὍΤΠΪ5 

ΔΥσι Ἔἢΐ νγὰ5 ΒΟ η ἢ ΘΟ ΠΡ πΡ ἴο ἃ σοτγίδιῃ ροϊηΐ---ἰο {π6 ΡαΠ15}- 

τηδηΐ οὗ τε ε]5, αὶ 1 ἀτϊὰ ποί 1π|5{1{{ὺὐ ΆἘΠΕῚΓ Δ ΠΏ] Π]ΔΈΊΙΟη. 

καὶ δῆλον ὅτι. (ΟἸΙεοῃ επάδανοιτϑ ἴο 1πἰἸπλ]ἀαία ἢ15 Ορροπδηΐβ ἴἢ 
ἀεραῖθ. ὙΝΠοανοῦ δἰζεπηρίβ ἴο αύρτια {Π||5, πα βαύγ58, εἰ ΠΟ Υ 6 βῖγῈ5 τὸ 

ἀἸΒΡΙΑΥ ἢ15 ον τπϑίουοα] ἀθχίοσιυ Ὁγ ργονίηρ {Ππᾶΐ Ὀ]ΔΟΙΚ 15. ψ Ὠϊΐα, 

ΟΥ ἢα5 Ὀδδὴ ὈγΙρεα ἴο 1τη]5]6 Δα γοῖ ὉΚΥ δὴ εἰαθοζαΐίθ ἀἰβρίαν οἵ 

εἰοαιθηςθ. Ηδ ἀἰἸβιηρι 5η65 ἢ15 Ορροηθηΐβ 45 {Πα Ὺ δῖα δοίιαίεά 

ΕἸΓΠΟΥ ὈῪ ἃ νδίῃρ]ουίοιιβ ἄθϑισγα οἵ γπρίουιςαὶ ἀΙσρ]αν οὐ Ὁ. {π6 ΠΟρΡ6Ὲ 
οὗ ψὶηηϊηρ ἃ ὈσΠΡ6. ὙΤΠΕ νγεαροη οἵ οί οἰαβϑθθ 15 {Π6 58Π1Ί6, τὸ 

λέγειν, ΜΜΏΙΟΝ 15 τερεαίβα ὈΥζ τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου ἴῃ ΠΊΟΓΘ 5Ρ6ΟΙΔ] 

ΟΠ 5: 

τὸ πάνυ δοκοῦν, “{Π6 ἀδβερ-ϑθαιβα Ῥ6] 16 , 1. 6. 16. σοηνοῖβα οἵ {Π6 

Ῥαύδάοχ βἰαίβα ἴὴ ἰ[ἢ6 ρτεοθάϊηρ βεηΐεηςθ. ἀνταποφῆναι, “ ἴο 5ΠΟΥ 

Οἡ [Π6 οἴ 5146.ὕ 
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ὡς οὐκ ἔγνωσται 15 ΠΌΔΙ (Δ ΚΘ “{Πδὶ 1 ἄοε5 ποΐ τεϑὲ οὐ τὶσῃΐ 

Ἰπαρεηχθηῖϊ᾽: θὰΐ ὮΥ 5Που]α {Π6 ννοτάβ τηδδη τηοσα {Πδῃ “ 1Πδΐ ἴξ 15 

ποῖ {Π6 σθηθσα] ορ]]οη,᾿ ᾿μὰ5 εν εσ θθεῃ Δρρτονβα ᾽ἢ 

ἀγωνίσαιτ᾽ ἄν, “ννου ] ΠΙΒΡΙΑΥ Π15 ρονγεῖϑ. 

τὸ εὐπρεπὲς . .. ἐκπονῆσας, “Εἰα ὈΟΓΑ ΩΡ ἰῃ6 Ρ]Διι51016 546 οἵ δὶ5 

ΔΥσατηθηΐϊ᾽); 1. 6. ΕἸα θογαΐε!ν πλδϊκιηρ {η6 Ὀαβί οὗ ἃ Ραά Ἵδιιβε. 

4 κακῶς ἀγωνοθετοῦντες. “ΒΥ Εν]ΠΥ ᾿πϑι!αἰηρ (Π656 οοηϊαϑίβ. 

οἵτινες... τῶν ἔργων. “ ϑεείηρ (Πδΐ γοῖ! αῖὰα δοοιιβίοιηθα ἴο θὲ 

βρεοίδίοιβ οἵ ἀδβθαΐίεβ (ΟἹ) κέ ἴο ἰακα γουγ βοΐ οὔ Πεαῦϑδγ. 

Ὑουτ Ιηΐογαϑβί 15 ἴῃ [η6 ρευξοσιηδηςε οὗ {πε 5ρεδκουβ. 

τὰ μὲν μέλλοντα ἔργα. .. γίγνεσθαι. [ζ 15 τοῖα ἡδίαζα] ἴο (α Κα ὡς 

δυνατὰ γίγνεσθαι ννἱῖῃ σκοποῦντες [ΔῊ «ἴζεγ εἰπόντων, “ ΘϑἰἸτηδίϊηρ {Π6 

ΡΟΒ51Ὀ1ΠΠΥ οἵ Γαΐαγα ονεηΐβ ὈὉν {πε ΡΥόρῃθοῖα5 οἵ ὈγΠ]]Π]δηΐ σρεαῖκουβ. 

τὰ δὲ πεπραγμένα... .. ἐπιτιμησάντων. τὰ πεπραγμένα 15 σονετηξά 

ὈΥ σκοποῦντες. ΤΠΕ οἴΠεΥ δοοιιβαίίνεβ ἀβρεηα προῦ λαβόντες, νγΠ]Γ ἢ 

15 5864 Ποῖα ἴὴ [Π6 8εη86 οὗ ὑπολαβόντες : οἴ. 2. 42. 4 τὴν δὲ τῶν 

ἐναντίων τιμωρίαν ποθεινοτέραν αὐτῶν λαβόντες. “Βεΐ δΔοσοιηρ 5Π6 4 

[Δςοι5---οουηίηρ ποῖ νμαΐ μᾶ5 Ὀθθη ἀοηθ6 ΤΠΟΥῈ 5ᾳτα Ὀδοαι56 ὙΟΌΓ 

εγεβ ανε 56δῃ ἴὖ [ἢδη ννβαΐ νοι πανα πεαγά--- σοῦ πάρε ἴῃ δοςού- 

αἀδηθα τ {πῸ βρϑδόμδβ οὐ οἴθνοσ οὔ ς5,, Ὁ σοιηρθίείε {πὸ 

βαηΐθηος ἸορΊσα !]Υγ να μοι] ὄχρθοῖ ἀκροάσει αἴζεῖ ἀκουσθέν. 

ξς καὶ μετὰ καινότητος. μετά οὗ [6 ΠΔ1156, ἃ ΤΠ ΘΔ ΏΪΏΡ᾽ ΘΑ 511 ἀφ ας 10 16 

ἔτοπὰ 115 ΡΥΙΟΡΕΥ 5686 “ἢ σοπΊρϑην ΜΙ. 

ἀπατᾶσθαι ἄριστοι. ἄριστοι 15 ἸΤΟΠΙΠ4]. ἘῸΓ {Π6 πηδδηϊηρ οἱ. Η αἴ, 

..3.. 80. 3 ἀνὴρ τύραννος διαβολὰς ἄριστος ἐνδέκεσθαι. ἘῸΥ πε ᾿πΠΏΪνΕ 

οἴ. ποία οὔ 3. 37. 4: Τυδηβϑίδία “ ἢΟ τηδ 8106 ἤπΠΕσ δὲ θεϊηρ ἀδοεινεα 

ὉΥ ἃ ἡσενν- οἰ ηδα ρΡἢταβα. , 

μετὰ δεδοκιμασμένου δὲ ... ἐθέλειν, “ Ὀπί αἱ τείιδηρ 5ϑεηΐ ἴοὸ ννῇῃαΐ 

15 ῬΘΏΘΥΔΙΥ ἀρργονεα. (, δῆονε τὸ πάνυ δοκοῦν. 

δοῦλοι... ἀτόπων, “Π6 51ανε5 οἵ ἐδ ῇ πεὸνν ρατδάοχ. 

6 μάλιστα μέν, “1 ρΡο551016.᾿ 

ἀνταγωνιζόμενοι .. τῇ γνώμῃ. τοῖς τοιαῦτα λέγουσι 5ἰα:η 45 ΤΑΙΠΕΙ 

ἸΟΟ5ΕῚΥ [ΟΥ̓ βρεδίζειβ οἵ ἄτοπα καὶ καινά. τῇ γνώμῃ 15 Ῥονετηξά Ὀγ 

ἀκολουθῆσαι, ἀπ τείετβΒ ἴο “ἴπ6 πηδδηϊηὴρ οἵ ἴῃ6 βρβεακεῖβ. Τῃηέ 

ΤΙνΑιγν 15 ἀἸἰβρίαγεαὰ Ὀν ἀπάογβίδησιηρ δηα ργδιϑιηρ {Π6 Θρθδίζου 5 

γνοσα5 αἰπιοβί θείουε {πον αῇα υἰϊεγεα. Ττδηβὶαΐθ ἡ ἘΠΡΑΡΊΩΡ ἸΏ ΕΑΡῈΓ 

ΤΊΝΑΙΓΥ ὙΠ 5Ό ΟΠ 5ρθαϊζοῖβ ἢοΐ ἴο ΔΡρϑδὺ Ὀδοϊκυναγα ἴο ἰο]ϊονν {Π6ῚΓ 

ΤΠ ΘΔ]ηΡ. 
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προεπαινέσαι ἄδρεη45 ΕἸ ΓΠΕΥ ΟἹ δοκεῖν ΟΥ̓Δ ΓΕΟ Εν ΟἹ ἀνταγωνιζόμενοι, 

“ἴο ὈΥ͵Α156 δἰπιοβί Ὀείοσε ἴἴ 15 υἰτεγεα. ὀξέως νΊ λέγοντος. 

καὶ προαισθέσθαι.... ἀποβησόμενα. πρόθυμοι εἶνωει ἀδρεμα οἡ 

δοκεῖν ΟΥΟἢ ἀνταγωνιζόμενοι, " ἀηα ἴο 6 ΘΑΡΘ͵ ἴο ἈΔρρυεῃεηά ννῆδέ 15 

5814 Βαίοσαε 1 15 ουΐ, θαΐ 5]ον ἴο ἔΌγεβεα 115 ργδοις 8} σοηβΕ ΘΠ 6685. 

ΤΕ 5εῆϑα ννου]Ἱά ΡῈ ΡῬείϊίεσ ψιποαῦΐ εἶναι. 

7 ἕζητοῦντές τε... ζῶμεν, “Δ η6 ενεῖ ΠΑΏΪΚΟΙΙηΡ αἴζευ βοηηβίηρ Ὀαϊίοῦ 

(ἢδῃ ἴῃς νου] νὰ ᾿ΐνε ἴῃ. ὡς εἰπεῖν ΔΡΟΙΟΡΊΖΕΘ [ΟΥ ἴοο Παύϑἢ δῇ 

ἘὝχργεϑϑίοη. ῬΡΙαίΐο δῃηα Τ)επηοβϑίῃεηθϑ τ1ι56 ὡς ἔπος εἰπεῖν. 

ἁπλῶς, “ἢ 4 ψνοτζά. 

σοφιστῶν θεαταῖς... καθημένοις, “ΠΠΚ6 σρεοίδίοΙβ. δι({ηρ ἴο ἤΘΑΓ 

8 ἀΙ5ρίαν οἱ βορῃϊβϑίβ.᾽ [{ ννὰβ8 αἴ {πΠ6 οἱοβδε οἵ {ῃ15 ϑυτηπηοι {πὲ {Π6 

5ορ ἰδὲ (σοῖρὶαϑβ σαπΊα ἴο ΑἸ Π6Π8. 

89 7714 ἤ7γέϊζγαεφαηοε γευοζίφε τυζίλοτέ 2γονοεαΐίοι, αϑιε α7767. γδοο "2216 

ογιῖγν ζλγιαίγιο55 γγοῦι Αἰ ἐλεγι5. 1771227 οτο, 2 γοσῥεγτν αη 4 ἐζεο7ιζα7ι 

271εἰτεζρόΖιες 27:10 πα Ἱεαζεί ζει αγιεῖ ἄγον {λοη: ο ἐλε τυζίαε5ΐ σοὐδηηές. 

Λιοδες αγιαἶ 40771771021.5 476 ἐφτεαζίν ρπεζίΐν, ἀγα 17.116» ρὸ τεγιῤτεγιΖ5 “δ, 

72: τοῦ δηοοιγαρσε οἵἦε75 ο7 ο47. αἰέζδς ἐο γευοίζ 270) {δεν 566 {ες γζϑζ 

25 {1116 για ἐΐε 2οσοζώζε σαϊ7ι: 15 ργεαΐζ. Υοιῖς ἄασε φυλγγΖζλζ7ρ᾽ Ζ0 

056 ὧν σμεΐ γενοίίξ. 

Ι μάλιστα δὴ μίαν πόλιν. εἷς 15 Οἰζε 50 τι5εα ἴο 5.ὙεησίΠθη ἃ 5ΌΡΕΙ- 
᾿Ἰαῖῖνε. “ὙπΠαῖ (ἢ ΜυΕΠεηδθαη5 μαναὰ ἰη)]υγε νοι ποσὰ ἴΠ8η ἀϊά 
ΕΥΘΙ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ΟἸίγ. | 

2 οἴτινες μὲν μή ἀξεδοΙθθ5 ἃ ΡΈΠΕΓΊΑΙ οἷἶα55, 580 ἰῃς. περαίϊνε 15. μή- 

ΤΕ {Πϊτἅ οἵτινες ΤΕαίΕ 5 ΡΙΔΙΗΪν ἴο {π6 Μυ.Π]οπμαθαηβ, 50 ἰΠ6 παρ αῖϊνα 

15 οὐ. 

ἐν ᾧ καί, “ν» 116 Ἔν οἡ [Π15 δ]επηθηΐ. αὐτοί, “υπηδ]464.᾿ 
τί ἄλλο... ἢ... ἐπανέστησαν. τί ἄλλο ἢ ἐπεβούλευσαν 5. 8 

ΕἸ ρ σα] εχρτθϑϑίοη ἴοσ τί ἄλλο ἐποίησαν ἢ ἐπεβούλευσαν. ἐπανέ- 

στησαν, “ΤΕ 6164 ἀραϊηϑδί νοι. (Οἱ 1. 115. δ καὶ πρῶτον μὲν τῷ 

δήμῳ ἐπανέστησαν. 

ἀπόστασις... ἐστίν. μέν γε [ἤγονν5 ἃ 5: ΤΟΠΡ᾽ ΕΠ ΡΠ 515 οἡ ἀπόστασις. 

ΤΠΘΟ δέ οἴαι5α σα δα ϑ}]γ 6 Ξιρρ]6α ἴῃ πουσῃί. “ «41 γενοίξ (ννῃαί- 

ΟΕνῸΓ δὴ ἐπανάστασις ΤῊΔΥ ᾿ΤΠΠΡ]Υ) ᾿ΠΊῚΡ]165 ὑγγαπηϊοα! ΟΡΡΙΓΘβϑίοη. 

ΤΠΘ656 νγο 6 γα 615, ηοΐ βεοθαοΊϑβ. 

Ὁ 7; 
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ἡμᾶς. ἘῸΓ Ροβι(οη οἵ. ποία οἢ 3. 10. 5. 
καίτοι, ΠΟΘΙ “ αἀηὰ ᾿πΠε6ε6α.᾽ 

ἢ εἰ... ἀντεπολέμησαν, “1ΠπΔῃ 1Γ {πον Παά τηδάδ νγδ ΠΡΟῚ ἃ5 ὈΥῪ 

{ΠΘ 5 Εἶν 85 δόμα 272 ζλε ε77ογέ ἐο το γι Ῥοννου. 
3 παράδειγμα δὲ αὐτοῖς... παρέσχεν. Νοῖίϊςα πΠ6 σπδηρα οὗ ᾿π 6 ΠΕΙΟῊ 

γΥΠΙΟἢ Ὀγααϊζβ {πΠῸ οΟΥἹΡΊηΑ] ἔοσπὶ οὗ {πε βεηΐδηςε δηα ἰηἰγοάμοοϑ Δἢ 

ΘηδοοΟΙ π Ποη. 

καὶ ἐλπίσαντες. Νοίε [Π6 ἴξδηβ8ε6, “δη4 πανίηρ ἰουτηθα ΠΟρδ5 

Ῥεηθαίῃ {Π6}Γ ννΊ5Π 65 1 ἀῆονε {πεῖν ροννευ. 

4 εἴωθε δὲ... ἔλθῃ. ΤΠΘ 500 ]εοὶ οἵ εἴωθε 15 εὐπραγία. ὙΠΘΕ τοϊδίϊνα 

βϑηΐβθησα πλιϑί τηθδῇ ᾿ἴο ΠΟΙ ἴῃ {π6 στεαίθϑί ἄδστεα δηά νι {ΠῸ 

Ὀυιθίθϑι ποίοβ ἀπεχρθοίθα ρΥοϑρου Υ σομηθ5. ΤΕ βομο]αβί Ἔχρ]αὶῃβ 
δι᾿ ἐλαχίστου, ἐξαίφνης. αἷς ἴοτ ταύτας αἷς. 

τὰ δὲ πολλὰ ... παρὰ δόξαν. ΤΠΕ 5΄οΠο] 15 Ἐχρ] αἰ ηθα τὰ πολλά ἃ5 

δὴ Δνεγθῖα] δοσιιϑαίϊνα ἡ ΓΟΓ {Π6 τηοϑβί ρασί. [{{Πδἰ 5 50, κατὰ λόγον 
εὐτυχοῦντα Τηϊιδῖ θ6 Εαα!ναϊεηΐ ἴο τὰ κατὰ λόγον εὐτυχοῦντα. Βαΐ τὰ 

πολλά 15 ὯῸ ἀἄοιδί 8 ποιηϊηδίϊνε, ΔΙ ΠΟ σ ννε τηπϑὲ {Υδηϑ]αῖθ "85 ἃ 

ΤΌ]6 ΟΥΙΠΔΙΥ ΡΟΟά [ογίαπα 15 ϑαίευ [ΟΥ̓ πθ {πῃ πποχρεοϊεά σοοά 

Ἰοσίπηε. 

5 διαφερόντως. ΤΠΕῈ Ὀεβδὲ Μ55. τοαά διαφέροντας ΠΟ ἢ τηπϑδί Ὀ6 

(Δ Ἰκεη ῥτεαϊοδίϊνεὶν ; “οαρῃΐ ἕο πανε θθθη Ποῃουγεα ὈΥ τ1ι5 50 ἃ5 ποῖ 

ἴο ΟΙΠΕΥ του {π6 οἰ ποῖβ.᾽ ΜΟ Πδ5 διαφερόντως ὙὙΏΙΟΝ 15 ΠΊΟΤΕ ἴῃ 

δοσοζάδησα ψ] ἢ ΤΠαοσγαϊάδδη παρα. 

καὶ οὐκ ἄν, “Δηα {Ππε6η παν ννοι]α ποῖ Πᾶνα. 
καὶ ἄλλως, ἄλλως -- αἰϊοφιΐ ἃ 50 Φλρ)ιΖ7, “τὶ 15 {π6 ρσενδι!ηνσ 

σΠπατγεοίοσιϑίῖς οὗ τηϑηκιηα. 
6 κολασθήτωσαν 15 [Π6 Μ595. τεδάϊηρ, ας ΠΟΥ ρΡΊΙΟη5 5πονν {Παΐ {15 

Του Ὀαϊοηρδ ἴο {π6ὸ Μεαοεβαοῃίδῃ ρετϊοά. 11 85 τὶρῃν θαδη τὰ- 

ΡΙαςοςα ΌΥ κολασθέντων. 

ὑμῖν γε. Δ Παίεθνευ {ΠῸ6ῚΓ Ἰηἴθση 8] 1556 Π51005 {Πα Ὺ αἰ ἰδαβί πηϊϊεα 

1ὴ αἰζδοκίηρ γοτέ. ΒΡ 
οἷς γ᾽ ἐξῆν. οἷς γε (φροΐῴῥῥε φιεζότ5) φυδΥ ΠῚ ΙΓ ΑΠΥ Πὰ5. [ΟΥ̓ 105 

δῃἰδοράρδηϊ πάντες, Ὀμΐὺ {πΠ6 ὙΕΙ͂ 15 ΤῸ Δ] {Π]ΠἸ]κηρ ΟἿΪγ οὗ {πε 

ἀεπιοογαίοαὶ ραυῖγ 0 816 8ἷ58ο {με ϑυθ]εοΐ οἵ ξυναπέστησαν 

Θχοϊαβίνεῖγ. “ΠΟ, 1 {πον Ἰιδα ἰὰτηθα ἴο τ15, πρ ἢ πονν ἤανα θΈ θη 

τεϑίοσεα ἴο {ΠεῚὉ τσ ΐδ5 85 οἰ {ΖΕ ἢ 5.᾽ 
7 ἀναγκασθεῖσιν τηιιϑῖ Ὀ6 ἰαἰζοη Ργεαϊοαίνεῖν ἢ ἀποστᾶσι, “ἡ ΏΟ 

Τανοϊτεα πη θυ σοπιρα]βϊοη. 
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τίνα οἴεσθε ὅντινα οὐὔὕ. τίνα ὅντινα οὐ ΥΘΑΪῪ [ΟΓΠῚ5. ἃ 51ηρ]6 ὃχ- 

Ρτεβϑϑίοῃ. [{15 δἰἰγϑοίβα ἴου τίς ἐστιν ὅντινα οὐκ οἴεσθε. οἴεσθε τεΞᾳτηε5 
σκέψασθε. 

ἣμῖν... ἀποκεκινδυνεύσεται. ΤἼΘ6 Πιίαγα ρασίεςί 15 ΓΈ} }γ ἃ ροσίθος 

{ΓΔηϑίεισεα ἴο {Π6 {πἰαγα. [Ι{ ἀδηοίεβ Ππεῖα ἰπαΐ δ ἃ {πἴυτα {1ΠῚ6 

Βουηθ ῃϊηρ νν1}} ΡῈ Τουηα ἴο πᾶνε θεθ ἄοηα ; ὅννε 5141} Πηα ταδί ννε 

Πᾶνα τὶϑκαεά. 

τυχόντες, “1 νγε βδιισσεεα. 

τῆς ἔπειτα προσόδου... τὸ λοιπὸν στερήσεσθε, “ οὗἩ {πΠ6 τανε ηπ65 

γ ΒΙΘἢ 1ξ νοι] ΘΌΡΡΙΥ ἴῃ {π6 [αΐαγα---ἰῃα τενεηῖθβ ἴο ψνῃϊ ἢ να οννα 

ΟἿΓ ϑἰγεησίῃ-- -γοῦ Μ}1}] ἴοΥ {Π6 {αΐαγα ΡῈ ἀερτνεα. ὙὍὙΠα ρΡῆγαβα 15 

ΡΙεοπαβίϊς δα 4150 ᾿ηδχϑοῖ, οσ ἴῃς δηἰθοβάβδξηϊ οἵ {ΠεῸ το]αίϊνε οἰδαβα 

δι᾿ ἣν ἰσχύομεν 15 τῆς προσόδου ποῖ τῆς ἔπειτα προσόδου. Βαΐ τῃεγα ἃτα 

ὯΟ 5{Ποϊεηΐ σοι 45 (ΟΥ̓ {Π6 σοττδοίοη ἐπετείου. 

πολεμίους. {Ππα4ετϑίδηα αὐτούς [ΓΟ πόλιν, ἦ ννα 51.411 πανε {Π 61 ἃ5 

ΘΠΕΙΏ165.᾽ 

7,265 771671 721145 7 76,467. 6 710 φολγηα552071, 7107) 771145} γο14 Ζ1576722 Ζ0 Ζ}6 

771,0 67110745 αγιριέγηογίς ο7 ζλοδο τυὴο ἤἄστες ὦφοε ὀγίφδεω ο ἐἰεγοηα 

Ζλεηι. ἰχῤέεαϊΐοηον ἀγα 7ε5Ἴζεο αἴξ σαἰ 707. ἐλ6.7. φητε7ι15}7;671{, 

70 αεφηῖέ ἐλο7ηι 15 Ζ0 φο7ιη6771721 γ0147, οτυ1 γηεῖθ. 77} 21εγν λας ὁδο7ι 

“σἱρίογίοτες ἔλεν τυομία ἤατνε “ακ 710 εογηῤαξεοίογι 707 γο. ΖΖ {ψε 

αἰέζες ὧδε ζατερξ α γιοηιογαόζο 655071 ο7 ἐδε φογιδοφτέε,ιο οὐ γευοζίΖγιο:. 

οὔκουν δεῖ... λήψονται. ἼΤΠΕ656 ννοτάβ σείευ ἴο Ὁ. 38. 2, ὑΠΘΓα 1ἰ 

15 5414 {παΐ [6 ορροπβῃίβ οἵ {π6 τηδϑϑδοσα Μ}01}} ΕἸ ΓΠΕΥ τον οὐ {ΠΕ6ῚΓ 

Ρονεσ οὗ Βρεεςῇ ἴο ρίονα ἃ ραΐδαοχ, οὐ Μ}1} θὲ Ὀτιθεά (ἢ τῷ λέγειν 

πιστεύσας .. . ἢ κέρδει ἐπαιρόμενος). (Ἰ]Ἰξοη τείϊοτί85--- να τηϑὲ ποΐ ΠοΙά 

ουΐ ἃ ΠΟρεῈ ννιγδηίβα (Ἰηδ46 πιστή) Ὀζγ εἰοαιιθῆσα οὐ {παᾶΐ 15 ἴο θὲ 
Ραγομαβεα Ὀν Ὀτ]Ρρ65.. ΟἸεο ἢο ἀουθί τ1ι5685 πιστὴν ἴῃ ΤΕΟΟΙ]]ΘΟΙΙΟη 

οἵ 15 ΓΟΥΠΊΕΥ ψνογαῖβ, ἱπουρ δηοίπεσ ννοσα νου Πᾶνα ρίνθη ἃ 

ΟἸθατοσ τηθδηϊῃρ. ΟἸΠοΥ5 ἰακα πιστήν δοίνεῖν, “ἃ ΠΟρΡα {γαβίϊηρ ἴῃ 

ΕἸοααεηςε. (ΟΠ 1. 68. 1: τὸ πιστὸν ... τῆς καθ᾽ ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας, 

αηα 50ρΡῃ. Ο.6. 1το31 ἀλλ᾽ ἔσθ᾽ ὅτῳ σὺ πιστὸς ὧν ἔδρας τάδε. Βιΐ (Π6 

ΤῊΘΔΠΙηΡ 15 ποῖ 50 οἷβασ. ΟἾΠούβ ἴαϊζα πιστήν ἃ5 δααπίναὶθηΐ ἴοὸ 

πειστήν, “ἴο 6 οη ὈΥ ρΡειϑαϑαϊησ, ᾿ππαρΊηηρ ἴ ἴο Κα {ῃς ρίαςς 

οὗ ἃ νεῦρα] δά]δοίίνα [ουπὶ ννΠ]σ ἢ {πΠῸ6 ατρεῖὶςβ αἸα ποῖ τι56. ποριστήν 

ἢδ5 αἰδὸ Ῥβδεῆ Ἴοη]εοϊιτεα. ΝΠ ὠνητήν ἰῃ6 ΡῬΙΟΡΕΙ ϑυθρϑίδηςζινα 

15. ΟὈν!οιϑὶν ποί [Π6 πορα Ραΐ {Π6 βαίείν Ππορεά ἔοσ, "αὶ ΤΠ ογ 1465 

22 



111: 40 ΤΗΘΥΘΕΘΕΣ 

Β85 Ῥεδβῃ ᾿πηποησθα Ῥοίἢ ὈΥῪ ἃ ἄδϑιγα ἴο τθ 811 (]θοη 5 [ουΠΠΟΥΓ ννοτάς 

Διηα Ὀγ {πε τεπιηρίαίὶοη οἵ τα κιηρ ΠΪ5 Βαπί 66 Κ5ΥΠ ΠΟ ΤΙΟΔ] ἴῃ βοσηά 

Δα ϑἰγαοίαγθ. ἘῸΪ προθεῖναι, ΜΥΨὨΪΟἢ οἶἷνοβ τ[ῃ6 Ῥϑϑί 56η568, {πΠῸ Ῥαϑί 

Μϑ595. τεδᾶ προσθεῖναι, " ταά. 

ὡς ξυγγνώμην . .. λήψονται. ΤῊΪ5 15 π5Ό4Π1Υ Ἔχρ] αἰ πηθδά ἡ {παΐ {πεν 
011 Πηα δῇ ὄὌχοιβα ἴῃ [Πη6 δος {παὶ μον Πᾶνε ϑἰπηθα 85 Τηδη Μ1]]} 

51. ἁμαρτεῖν Ὀεϊηρ [Π6 δοσιβαῖϊνα ἢ Δρροϑβϑιίίοη ἴο ξυγγνώμην. 

 Βαΐ {π6 ᾿πἤηϊεῖνα ἁμαρτεῖν [ΟἸ]ον 5 ξυγγνώμην λήψονται, τ ΘΧΡΙΕΒΒΙΟΙ 

Θααϊνα]θηΐ ἴο ἃ 51ηΡ]6 νεῦρ, “11 ΡῈ ραγάοῃδα ἴοσ βϑἰπηϊησ.᾽ ὙΠῸ 
σοηϑ γι 0 15. ἃ πδίαγα] αχίθ 51] 0) Οὗ σι ἢ ἘΧρυεϑϑί 5 85 ξύγγνωμόν 

ἐστι ποιεῖν. 

ξύγγνωμον, “ ΡαΓάοηδὈ]6,᾽ Δ ππ1518] τη δ ηΪηΡ. 
2 καὶ τότε πρῶτον. [7ηἀεγβίδηα διεμαχεσάμην. μὴ μεταγνῶναι ΟὈ- 

ν] 51 σαηποῖ 06 ΘῸΡΡΙ]Εα νι {Π15 νεσρῦ. μὴ ἁμαρτάνειν νου] ὈΕ 

ΤΠΟΓΕ ΔΡΡΙΟΡτϊ δία. 

τρισί. ΤΠ ᾿Ἰηϑἰγαμπηθηΐαὶ ἀδίϊνα. [Ὁ πγαΥῖκ5 {ΠῸ τηοίϊναε οὔ {πε ΕΥΤΟΥ. 

ἐπιεικείᾳ, “Ἰοησ-Θ Π τ] ρ.᾽ 

3 ἔλεός τες ΤΠ 5ρΘαΚαΥ ῥτγοσεβάβ ἴο ἄθα] στ [Π6 [Ὦταα πιοίϊνα5 

γν ΒΙΟἢ αἴ 50 ἀοϑίγαςίινε ἴο επΊρῖγα. Βαΐ Πα δι ρίουβ παν οτά5. 

πρὸς τοὺς ὁμοίους. ΤῸ ἴΠο586 γὙὴΟ 416 ϑιἰπαϊθα ἃ5 γα δτα, ποΐ ἴο 

5] οῖβ 10 πλιιϑέ αἰνναγϑ 6 Οὐτ [ο065. 
ἕξουσι καὶ . . . ἀγῶνα, “ νν1}] Πη4 ἃ Πε]4 [οΥ {πεὶγ ἰδ]θηΐβ ἴῃ οἴου 

1655 ᾿πῃηροτίδηϊξ 1551165. 

μή. Ηε τι565 {Π6 περϑίϊνε οἵ ργοι η1οη ππηάογ {Π6 ᾿ηἤπεηςε οὔ [Πα 

Ῥτο Ι Ὀ᾽ΓΙοἡ νΠ]Ο ἢ 15 1ΠΊΡ]164 ἴῃ 1Π6 βεπίθησβ. 
αὐτοὶ δὲ . .. ἀντιλήψονται, “γγΏ116 {ΠΕΥ {Πα ΠΊ5εῖν6 5. Ψ}1} σαὶ “ΤΟΥ 

ἃ Ῥοοά 5ρεεςἢ ἃ ροοᾶ ἴδε ᾿᾿ (Τονεί), 1. 6. παν νου]α ΡῈ τεννασγάβά 

Ὅγ 16 ΜυΕ]δηδβδη5. 

ἐπιτηδείους, “ΠΕ ΏΑΪν,᾿ 1. 6. [Δ 1{Π{ὰ] 411168. 

πρὸς τοὺς ὁμοίους... ὑπολειπομένους. ὁμοίους, ἴπΠ6 τεαάϊηρ οἵἩ [Π6 

Μϑ5., σουἹᾶ οὐἱγ τηθαη ἦν μαΐ {πον ψεῖα Ῥείοσγε, ψῃσἢ 15 ἴπθη 

Εχρ αἰηδά ὈΥ καὶ οὐδὲν ἧσσον πολεμίους. Α ἰετηρίϊηρ σοη]εαίαγα 15 

ὁμοίως. Τῆς Ρ]εοη 5η1 ννουἹά ΡῈ νεῖν ΤΠπογάϊάεδηῃ. 

4 δικαιώσεσθε Πότε τι566 ἴῃ {πΠ6 ΗἩ εγοάοίεδῃ 56η56 “σοῃαθηη,᾽ “ῬΡΕΏΙ5ἢ. 

ΤῊΙ5 υ56 οὐ ῃς νψοσγά 15 οσσαϑι ομἝα Ὀγῃ {πε ρτεοβάϊησ τὰ δίκαια ποιήσετε. 

ὑμεῖς ἂν... ἄρχοιτες. Αἰἴἰΐζεγ. [ῃῆ6 ροϑβιίνα ρτοΐδϑιὶβ. νγαὰ 5που]ά 

Ὡδίαγα!ν αχρεϑοΐ ἃ ροϑιῖνα ἀροάοβίβ. Απᾶ 1ἢ ἴαοΐ {Π6 ορίαδϊ. ν]ῃ 

ἄν 15 σοῃϑίδ ΠΥ δα αν] θηΐ ἴο δὴ ᾿ηαἸσδίϊνα οἵ ϑοιηα Κιηά. Ἠξετε ὑμεῖς 
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ἂν οὐ χρεὼν ἄρχοιτε 15 Θαιναϊεηΐ ἴο οὐκ ἄρα χρὴ ὑμᾶς ἄρχειν. “Υοιι 

τηδὲ θῈ ψτοηρ ἴῃ ΠοΙαϊησ ΘΠ ρΙΓα.᾽ ὙὍὙΠῈ ᾿παϊσδίϊνα βεηΐθηςε 15 
βιισρεβίβα ὈΥ χρεών. (1. 38. 4 Δῃηᾷ ΕὈΥ65᾽ ποίβ. 

χρεών. Αοσοσαβαίϊνα ΔΌ5οϊαία. 

εἰ καὶ οὐ προσῆκον, “1 ΤἹΡΉΓΥ ΟΥ ΨΙΟΠΡΊΥ,᾽ Ιἀθητ 4] 1π τηθαηΐηρ 

ΜΠ παρὰ τὸ εἰκός. οὐ τοί μή Ὀεσδιῖι56 οὐ προσῆκον [ΟΥ̓ ΟΠ νγοτά. 

τοῦτο δρᾶν, “ἴο πηαΙηΐα!]η ὙΟΙΓ Τ1]6.᾿ : 

παρὰ τὸ εἰκός. .. κολάζεσθαι, “{Π6ῃ ΤΊΡΉΕΠΥ ΟΥ ΨΙΟΠΡΙΥ {Ππ656 ἴοο 

τηϊιϑέ θ6 Ῥυῃ5ῃ 64 ΟΥ̓ γουγ Ὀεηςῆς. ΤΤΠΙ5 Ἰβοϊαίεα τοὶ ΟἹΪ]Κ ΟΟσυ 5 

ἸΏ ἔνο ΟἾΠΕΙ ΡαβϑαρῈβ ἴῃ ΤἬπογαϊ 65 ἴῃ 2. 41. 4 δῃᾶ 7..77. 2. 1 

αἰνναγϑβ ᾿ΠἸΤΟ άπ 65 ΒΟΠῚ6 ΘΙ ΡΗδίΙς ἃ5ϑενεσδίοῃ. 

ἐκ τοῦ ἀκινδύνου ἀνδραγαθίζεσθαι. ἐκ τοῦ ἀκινδύνου 15 Δ ΔάνεΓ 18] 

ΕΧΡΙΘΒΘϑίοη {πὸ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς, ἐκ τοῦ εὐθέος, “ Ῥταςί586. νιτῖπα 
ψ] Πουΐ ἀδηροτ. 

τῇ τε αὐτῇ ζημίᾳ. τε “ Δηά 50. τῇ αὐτῇ, “ΙΓ {ΠῸ6 ρα ΙΒ πιθηΐ 

ἀεογεεα γεβίεσγάδυ. Οἰμοῖβ “ἢ {ΠῸ ΡΠ βῃσηθηΐ {Ποὺ σου] Πᾶνα 

1ηΠϊοϊεα ἀροη γου. (, τοῖς ὁμοίοις ἀμύνεσθαι. 

μὴ ἀναλγητότεροι, “ΠΟ 655 56 Π51{1ν6,᾽1.6. 15 85 Ταδᾶν ἴο ταβεηΐ ᾿Π] ΤΥ. 

οἱ διαφεύγοντες, “γοῖ! γῇ 8416 56.147171.᾽ γ0147. ἐ5εα26 ἴτοτη {Π6π|. 

6 μάλιστα δὲ οἱ... διολλύναι. ΤῊΪ5 5πεηΐεηος 1Ππ5ἰγαΐε 5 προὔπάρ- 
ἔαντας ἀδικίας. ΤΥΔΉΒ]αα “1056 ΠΟ 1 ΠΟ ΤΕΘΘΟΠΔΌ]6 σσοισηάᾶϑ 

ἸΏ] γα ΟΥΠΕΓ5, ρΡαγθαθ {ΠῸ6ῚΓ νθησθαηςα ανθῇ τὸ {πῸ τἰΐοΥ ἀδϑίγαοίϊοη 

οὗ {Π61Ὁ δποιηγ. (Οἵ, Τὰς. Αρυῖο. 42 “ῬΥΙΟΡΥΙαΠῚ ΠυΠΊΔ 1 ἸΠΡΘΩΙ αϑί 

Οὐ]556 46 ὴ ἰδ 6 ϑεγῖβ.᾽ ΕῸΥ ΠΕ 1ηΠη1να οἴ. 3. 2. 2. Ποία Οἡ τελεσθῆναι. 

ΤΠΕ Μ955. τεδα διόλλυνται ΜΙ Πὰ5 Ῥδθεη Ἂχρ]αιηθα (1) ρυζῦβας 

ΤΠΕΙΓ νϑηρθδηςα ἴοὸ {ΠΕ ΙΓ οὐ ἀδβίσγαποιίοη ; (2) 85 ἃ τηϊ44]6 νου 

γΊ ἢ δῇ δοίϊνε πηδδηϊηρ ; (3) τα κῖηρ 1 ν ἢ ὑφορώμενοι, “ σαηηοί ᾿νε 

5 5ραοίησ. ΑἹ] αύα αι 8}}ν ΠΏΡΓΟΡΔΡΙ6. ' 

ὃ γὰρ μὴ... ἐχθροῦ. (ΟΠΊρΡταπϑίοη 85 τηδς {Π15 βοηΐθηςς ἃ {1116 

ΟΌδοῦτα. Βυΐ 1 νὰ σοηῃϑίοσ {π6 σοηίοχί τ 15 Ῥύόρα 0] 6 ἰῃδΐ 

ὙΠαογάϊάεβ Πα5 ἢ τηϊηα της αἀϊδδγεησα αν θη ἃ βονοσεῖρη βίδία 

γΥΏΙΟἢ Πᾶ5 θθθῆ 845581164 οἡ 20 5ΐ στοιπηαβ (μὴ ξὺν ἀνάγκῃ τι παθών), 

ΒΟ 85 σύεαΐ ἰὐσδηην σγοι]α Δ ΠΟΥ, δπα οὐδ {παΐ βδίαπαβ οὴ δ 

ΟΥΙΏΠΑΥν ἐοοίηρ οἵ δημδ]τῖγ. ΤΥδηβίαία “ΤΟΥ ΠῈ ΠΟ 15 ψτοηροα 

ννἹΠουὶ σαι156 15 ΠΟΥ ἀδηΡΈΓΟΙΙ5, 1 Πα Ἔϑοαραβ, {παῃ {ΠῸ αποιν  ῆο 

βίδα 5. Ἰροη 6614] [εγΠ15.. ΟἸΠαο 5 ἴαϊκα 1ἴ ΠΊΟΓΘ 5 ΠΡΙ]ν, “6 νν ΠΟ 15 
1] ΓΘ α Ποιὰ  σαῖιθ6 15 πλοῖα ἀδηρσεζοιιβ, 1 ΠῈ δϑοαρθβ, ἐμαῃ {πῸ 

ΘΠΘΙΊΥ ἼΟ Παᾶ5 ΟἡΪγν βυϊεγεα νηΐ Πα Πὰ5 1πηϊςιεα: 
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11. 40 ΤΗΠΟΥΎΒΙΘΕΞ 

7 γγνόμενοι δ᾽... τοῦ πάσχειν. 1 116 ΓᾺ}}ν “ Πανίηρ σοί ἴῃ ἱπηασὶ ηδἰϊοη 

85 ὭΘΔΓ 85 ΡΟΒ510]6 ἴο βυ εσηρ, 1. 6. Ἰθ Πρ γΟυΥ ᾿ΠηΡΊ ΠΑ .Οἢ5 ΟΔΙΤΥ 

ΥΟΙ ἃ5 ΠΘΔΥ 85 ῬΟβϑίῦ]8 ἴο {πΠ6 πηοιηδηΐ οἵ βαβεσγησ {π6 ᾿η]υτγ. 

ΓΟ 1. 143. 5 καὶ νῦν χρὴ ὅτι ἐγγύτατα τούτου διανοηθέμτας. 

καὶ ὡς, ὁ Δηα (πη σα] 5) Πονν." 

ἂν ἐτιμήσασθε. “Υοιι! νου]α Πανε ναἰπεάᾶ. 

ἀνταπόδοτε. ΑἸ ΒΟ] αίεἸγν, “ ἰακα νεηρϑδαηςα. 

αὐτίκα. 5ίαηαδθ ἴῃ 5ῃδιρ ορροβι[ίοῃ ἰο τοῦ ἐπικρεμασθέντος ποτὲ 

δεινοῦ. δε 5ῃου]4 ἐχρεοΐ πρὸς τὸ αὐτίκα παρόν, Ὀπὶ οἴ. τὸ παθεῖν εὖ. 

ΘΟΠΊΘ ἴδκα 1 ψΊ ἢ μαλακισθέντες. ΟἸΠ6Υ5 ΙΓ ἀνταπόδοτε. 

τούτους τες ΤΠδ ἰγα]θοίεα τε πη τ]κ5 ἃ σμδηρα οὗ ᾿ηἰθηςτοη οὐ {πε 

υΥΠοΥ 5 Ρατί. Ηδ νδῖθβ {πῈῸ σοῃϑίγαοίοη ἴῃ [Π6 βεςοηά Πα]ΐ οὗ {πΠ6 

ΒΘΏΤΕΏΘΕ: 

ζημιωσόμενον. ΤῊΘ ρδΙίςο1ρ]6 αἴζευ δῇ Ἔχρύθϑϑιοη (σαφὲς καταστήσατε) 

ΡΓΘΟΙΟΔΠΥ δααϊναϊθηΐ ἰο ἀποδείξατε. (ΙΓ. 3. 67. 6 ποιήσατε παράδειγμα 

οὐ λόγων τοὺς ἀγῶνας προθήσοντες ἀλλ᾽ ἔργων. 
τόδε γάρ. ΤΠιογαΙα65 αηά Ηοτοάοίιῃβ 4ο ποί [Ό]]ονν {πῸ Ατεϊς ρτοβα 

ὙΓΙΙΟ 5 1ῃ {ΠΕῚΓ 56 οἵ ὅδε, τοιόσδε, τοσόσδε. ἩΓΕ, 6. Ρ., τόδε τείεΓ 5 

ἴο {Π6 ρϑϑί. 

11 15 ΟἸδθοη᾿ 5 τῦϊα ἴο ροβα δ5 {π6ὶ σμδιηρίοη οὗ {π6 βϑίβ] 15Πη6ά 

οΥοσ δραϊηϑδί ἴποθα πο ψομ]α οπμάθανοισ ἴο γαϑοιηα {π6 [ΟΥΠΊΔ] 

ΤΕ ϑο ας 5 οἱ {Π6 βίαίθ, πο μ6 ἀθϑουῖρθαβ ἢ ἰαησίαρα {Πᾶΐ ΤΠΔΥ 

οἴΐβεη ἤᾶνα Ῥθθῆ Δρρ)]164 ἴο ΠΙπη561} δηά ἴο ρο] ἰοαη5. οὗ Π15 οΪ855. 

τοῖα ποίϊςεϑ {παΐ 6 μά τῆς δανδηΐασε οἵ δα ἀγεϑϑίησ ΠΙΠη561 τὸ 

186 ῥτανδίθηΐ βεηίπηθηΐ οὗ ἴῃς πιοπηδηΐ, 50 {Πδΐ 1 νγὰ8 δαϑύ ἴου Ὠ]ΠῚ 

ἴο τεργθβϑεηΐ ἢ15 Ορροπϑηΐβ ἃ5 οἱθνεῖ Βορῃ]βίβ, Ορροββά ἴο ἀονησιρῃί 

σΟΙΠΙΠΟἢ 56η56. ([Π6 βεηῃςτηθηΐ οὗ {ΠπΠ6 τηοπλθηῖ), μῸ 5μονεά {Π6ῚΓ 

τα] 5 ἴῃ Ὠλακίηρ᾽ {Π6 γγοΟΥβ6 Ἀρρθδῦ [Π6 Ὀείίεσ σδιι56. 

42 Πεοιοίτς αῤῥγονες {Ὺ6 γε-οῤογιγιο ογ 716 φηοοίζογ. ΤΟ αξϑίοϑι αιαΐ 

2γεοίῤὝέαγον αγὲ ἐς ολϊοῦ γ0ες οὔ, ροοαῖ φοτέγι οί, 7 710. ὁ716 ὁτεΐ 

α οἱγιῤἠείογι 07, αὶ 271:1{67γ 564] φογίγν τυοραῖ οὐεεΐ ἔο αφδαΐε τὐλῆελ 

Ζἤγοτυς ζολξ ογ71 {24 τε79215 6671 7μεή7γ6. 1714 ΖηιῤιεξαζΖογι οὕ εἴζδ ογι65Ζ 

»ιοίυες οἰϊ7ε5 114 οχφγεβϑῖογ ὁ οῤίἭηίογ, αι 116 οέαΐς 15 Ζλ6 

0567γ. δμεοσος 07  αΖ2Ώ476 2721 σῤεαβῖ7,ρ σἠομἠα 7106 “α77} γετυαγεῖ 

07, Ξτεγι15 γηοηί, 17 τπ:5 αἰ «τυοτἰα σόα 1}617 γεαΐ τηζγαῖς τυϊζλοιέ 

ἦοΐε ογ γεα7. 

Ι τοὺς μεμφομένους μή, “ἴπο56 ΠΟ γγΆΓΏ 15 ΓΕΡΙΟΔΟΏΓα]Π]ν τοὶ ἰο.᾿ 
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ΝΟΤΕῈΞΘ 1..2ὲ 

γίγνεσθαι, “ το 5Πονν [56]. 

ἀπαιδευσίας, “111- Ὀγεεα] Πρ. 

2 ἢϊἰδίᾳ.... διαφέρει, “ΟΥ ΠΕ Πδ5 50Π16 ΡΕΙΒΟΠΔ] ᾿ηἰεγαϑβί. 

τι αἰσχρὸν πεῖσαι, “ ἴο 4477} 50116 αἸδρτγαςσοίι! ΓΟ ϑο] [1 Οη. 

3 χαλεπώτατοι δὲ .... ἐπίδειξίν τινα. Μοβὶ οἵ {πὸ Μ55. τερα προσ- 

κατηγοροῦντες, ΨΏΪΓΘΙ φοἴνεθ (Π6 ταίμπει ννθαὶς βθῆ88. “ΨΟ Τη8Κ6 ἃ 

{αγ ΠΟΥ σΠπαῖρα.᾿ ῬΙΤΟΌΔΟΙΥ {πὸ τὶρῃΐ γϑδαϊηρ 15 ρΥεβεσνεα ᾿γ (Ὁ 

προκατηγοροῦντες, “ΨΜῺΟ Ὀεΐοτα {πΠ6 δάνεγθαιυ ἢὰ5 ϑρόκβθὴ Ὀσίὴσ 

ἃ σμαῦρα. Ηδ γϑίδυβ ἴο (]βοῃ᾿ 5 γε, 5 ἴῃ α. 38. ἐπὶ χρήμασιν 

Ῥεϊοηρβ ἰο ἐπίδειξιν. Ὑταηϑίαΐα “(Γ΄ {ῃ6 πιοϑί {ουπ148.0]6. ἃ͵α 

{Πο56 οἰ πεύβ (καί) ννο, Ὀείοσε {Π6}Γ Δανεύβαιν ἢδ5 5ρόίζκεῃ, Ὀτίηρ 

ἃ σπαῦρα {Παΐ 6 ν}11}} τη κε ἃ ἀἸβρίαν οἵ εἰοαίιιθηςε ἔοσ τπποηδν. 

ἀπεχώρει. ἘΎοΟΙῚ {Π6 ἀεθεία. 

τε ΤΑ] 50. 

4 πεισθεῖεν ἄν. ΤΠΕ 50}0]εςΐ 15 οἱ πολῖται, ἴπ6 σπαηρα ἴο {6 ρ]αγα] 
Ῥεϊηρ πε ἰο {π6 ᾿πίοσνεηίὶοη οὗ τῶν πολιτῶν. 

ἀπὸ τοῦ ἴσου, “1η [αἷΓ ἀεὈαίο. 

ξ τὴν δὲ σώφρονα πόλιν... ἀτιμάζειν. ἀλλὰ μηδέ ἴῃ {π6 ἢτϑί σα586 -ΞΞ 

᾿ Πὴ ΠΕΙΡΠΕΙ ὁ - τῇ {ΠῸ Θδοοπα, θα πὸΐϊ ἀνθ. τες ᾿ « καὶ Ξξξ "δϑ᾽,.-- 

ἐ580.᾽ Τα οβ]εεί οἵ ἐλασσοῦν 15 τὸν εὖ βουλεύοντα. Νοίε Π6 ρῇτγαβο 

τυχεῖν γνώμης, “ἴο ΟΔΥΓΥ ΟΠ Ε᾽5. ΟΡΙΠΙΟΙ.ἡ [Ι{ ΟςουΥ5 [ἢ {π6 ἰαΐε ἢϊ5- 

τοτδη5. Τταηϑίαία “Δ η6 ἰοσ {ῃ6 ψΊ5Ε]νῪ ογάετγεα ϑίαίθ, α5. 1 5ῃου]ά 

ποΐ Ῥεϑίονν ΠΈΘῃ ΠΟΏΟΙΤ ΟἹ ΠΙΠῚ 0 ρῖνεβ 1 τηοϑί σοοᾶ σουηβ6] 

(Ὀυΐ ποιίπου 5μου]α 1ἰ ἀεδίταςί ἤοπ {Π6 ΠΟΠΟΙ͵ νν ]Οἢ 15 ἢ15 δἰγεδαγ), 

50 ἴἴ 5Ποι]4 ποῖ ΟἿ]ΚῪ νἱϑιί ἢ ἢῸ ρϑηδ]ν Ραΐ 1 5ῃπου]α ποῖ 
Ἔνθ αἰβογθάϊε {Π6 τπηδὴ ΨὴῸ 85 ποῖ Ὀδεὴ ἰοσίπηαίϊαε νυ] Ὦ]5 

δανιςα. 

6 ὃ κατορθῶν, “Πα ψΠοΒΕ δάνϊςς ρύενβι]β. 
παρὰ γνώμην, “ ΠσΟΠΙΥΑΓΙΥ͂ ἴο Π]5 ΓΘ] ΟΡΙΠΙΟη. 

πρὸς χάριν, “ἴο ρΡΙΘ6656.᾽ 

ὅ τε μὴ ἐπιτυχὼν. .. τὸ πλῆθος. ΔΊ ὀρέγοιτο ΞῈΡΡΙΥ ἥκιστ᾽ 

ἄν. χαριζόμενός τικαὶ αὐτός, ὙΥΏΪΟΠ τηπδὲ 6 ἰαίζεη οἱοβα ἰοβείποχ, 

ἀθβοῦρα τῴ αὐτῷ τῇογα ἔμπ||γ. ΤΙδηϑίαία “116 ἢῈ ΠΟ [4115 

νου 6 ἰεαϑδί ἀδβίγοιιθ ἴο σοποι]αῖα ἋΠ6 τυ] π4θ6 ὈΥ {Π6 

5816 Τη68η5, 1.6. ΟΥ̓ ΠΙΠη561{ ἴοο ϑβεϊζίησ ἴο συδίν ἰἃ 1ῃ ΒΟ 6 

ΠΟΘΡΘ οί; 
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111. 48 ΤΗΠΕΥΘΕΘΕΒ 

“ἧς ἐλζηρς α7γ6, σοοαῖ αγα] δακ αὐονΐδεγς αἰζδε αγὸ σογηιῤοίζραϊ :0 γεδογέ 

Ζο αἰδεοῖέ, ἀγα 1ΐ 15 Ζηιῤοσοζόζε 70 5σογῶθ ἐδε σοτεγιΐγγ 7γαγιῖν «για 

οῤογέν. 716 γαεΐ ἐς ἐλαΐ γοῖε αγὲ 77 100 εἴδωθγ. 7}76}.)Χ01ε 2τεγ115} 

Ζ2ε ἡεαγι «υὐἦο σψες ὀααῖ αὐσψίεσο, γοῖς σ ποτα αὖἴδο ῥτέγι25 ἢ γοτγδεζωες 

7)ρο», ),ολβοτυ γι 1... Ζ712671 γο147 7ιεαἰ 7)167115 τυοτεζαῖ ὧ6 7107 710 Ω6γ αἴ. 

κέρδους μὲν... λέγειν, “ἴο σῖνε σοοά δάνϊος πΠοῸΡἢ ῥτοπιρίεα ὈγΚ 

ΠορΘ οἵ ραϊη.᾽ 

φθονήσαντες . .. κερδῶν. ΤἼΕ οχργαϑϑίοηῃ φθονεῖν κέρδους 15 588], 

Δα οὗ [Π15 Οὐ Ρῆταβα 15 8ὴ 1η16]1101}}]6 αχιθηβϑίοη. [{ 15 τε] ]ν 

Θααϊναϊθηΐ ἴο φθονήσαντες τῶν κερδῶν οὐ βεβαίως δοξάντων, “ ὈεΙησ 

5εἸζεά ψ ἢ ἸΕϑ]ουσΥ ἰοῦ {πΠ6 πηϑυρδίαηεαϊεα σαβρίοϊοη οὗ σοΥ- 
ΤᾺΡΙ(ΙΟΙ.᾽ 

καθέστηκε δὲ τἀγαθά, “ Δηα {πε τα 50} 15 (δὲ σοοά δᾶν!ςβ.᾽ 

ἀπὸ τοῦ εὐθέος, “1 ἃ 5ΞΓΑ1ρ ὨἰΓΟΥνναγα τηϑΉ 61. 

ψευσάμενον πιστὸν γενέσθαι, “ἴο ψΊη οΥεα!ϊς Ὀγν [Δ]σοῃοοα. Νοῖίβ 

1Π6 ΟΧΥΠΊΟΙΟΉ. 

μόνην τε πόλιν, “Δηἀ 50 ἃ 5ἴδί6. ΟὨΪΥ,᾽ 845 ορροβεᾶ ἴο δὴ ἴη41- 

νι 48]. 

διὰ τὰς περινοίας. περίνοια 15. ποΐί ΤοπΠα ΕἸσανν ποτα ἴῃ Οἷα 5516 8] 
ατεοῖς. [1 πηθδὴβ 8 “δχοθββ οὗ δουίθηθϑϑ᾽ {παὶ 15 ποί ϑβαί5ϑηπβά 

ΜΙ ἃ Ρ]α!η ΠΟΙ ΡΥ ΠΕ ηβιοη οὗ ἃ {πἰηρ. ΤΠΘ ρυταὶ ἱπάϊσαΐεβ {Π6 

ςοηδίδηϊ οσοσιιτεηςα οὗ [ῃ6 4ιλ11Π{ 7}. ὙΤΗῈ νοτγὰ 15 ἔοιτηεα οὐ 1ῃ6 
ΔΠΔΙΟΡΎ οὗ περιουσία, περιεργία, περιτέχνησις. ἴῃ Ατϑίορῃ. Ζγοςς 

οπδ, γε πᾶνε ἅπαντα περινοεῖν. 
ἀνθυποπτεύεται, “ 15 Ξιι5ρεοίεα [οτ Πΐ5 ραῖηϑ;᾽ ΠΈδγα]ν, “1η τα 114],᾿ 

8 ΤΆΤΘ νοζά. 

πῃ» “1 50Π16 ννᾶγ.᾽ 

καὶ ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦν τι. ΘῈΓὮ ἴ5 1Π6 τοδάϊησ οὗ Α Ε Β Μ, απά 1ἴ 

15 ΟὈν] οι 5] {πῸ τῖρῃς τεδάϊηρ. ΜΙ ἀξιοῦν [ῃ6 ϑυὈ]εςὶ 15 ὑμᾶς. 

καὶ ἐν τῷ τοιῷδε -΄ ανϑῇ ὑπηάθγ 50 0ἢ οἰγοππηβίδησθϑ, 1. 6. ΔΙ ΠΟΌΡῊ 

ΒΌΟΙ 15 γουΓ σπβίοση. ϑοηης Μ9595. Πᾶνε ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦντι, »γνΏ]Ο ἢ 

Θοη6. οάϊίοῖβ δάορί σοιηραιίησ 510 ἢ ΘΧρΡΥΘσϑίοηβ ἃ5 ἐν τῷ μὴ 

μελετῶντι, “ἴῃ [Π6 ψαηΐ οὗ ρῥτγδοίϊςβα. Βιυΐ ψὲ πανεσῦ πᾶ [6 

ΡΔΙΓΟΙΡΙα δἃ5 μετα αυδ] ῆεα ὈΥ δὴ δάϊ]εοιϊιννε (τοιῴδε). 

πρὸς τὰ μέγιστα, “ἴῃ ἀ64]1ηρ᾽ ψ] ἢ {πῸ6 ΠΙσμοϑί ᾿πἰογοϑίβ. 

τῶν δι᾽ ὀλίγου σκοπούντων, “ΨΠΟ56 νὶενν 15 οἰγοπτηϑοσι θεά. (ἢ 7. 

7ι δὲ ὀλίγου γὰρ οὔσης τῆς θέας. τι ταῖσῃς Ὀ6 ἰακθη ἢ περαιτέρω 

ΟΥ̓ προνοοῦντας. 
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ΝΟΤῈΒ 111. 43 

ἄλλως τε καὶ... ἀκρόασιν. πρός, “ σοτηραῖξαα ν].᾽ ἀνεύθυνον ἴοΥ 

ἀνυπεύθυνον, 50 ἰουπηα ἴῃ Ηετοάοίι5. ἀκρόασιν, ἴῃ [Ο]]οννηρ οὗ 

δάν!ςθ. “ Ἐρεοίδ! ν 85 ννε βίδη δοσοιπηΐβ]6 ἔοσ {ΠῸ δάν!οα ννε σῖνϑ, 
Ὀὰΐ γοι ἀῖα ποῖ δοσομπηΐα]α ἔοσ {Π6 Πδθεά γοι ρδγῪ [ἰ.᾿ 

ς ὃ πείσας, “Π6 ΨΠἼΠΟ ΟΔΙΤΙ65 ἃ ΡΙΌΡΟΒΔ8].᾽ 

νῦν δέ, “Ὀυΐ 45 1{ 15.᾽ 

πρὸς ὀργὴν... τύχητε. ΝΠ τύχητε ππάεγβίαηα ζημιοῦντες, ἀπά 

ἢ ἥντινα ταρεαΐ πρός. “ἴὔπαάεογ [Π6 ᾿πἤπεηςσε οἵ {πε ραϑϑίοῃ 

ὈΠΩ͂ΘΥ ΜΏΙΟ γοὰ ΠρΡΡρεη ἴο θῈ Ρυμῃιβῃϊηρ. Τῆς οπηϊδϑϑίοη οἵ 

ἄν 15 8. δρῖς σοῃϑίγμοιοη [ΑΙΤ]Ὺ σοπηπηοη ἴῃ ἰτασεᾶγ. (. 4. 17. 2 

οὗ μὲν βραχεῖς ἀρκῶσι. 

ἔστιν ὅτε ψ»] ζημιοῦτε. 

εἰ ξυνεξήμαρτον. ἘΧΡΙΘ5565 ἃ ΤΕ 4] σα86 ἴῇ ἃ Πυροίμείϊοαὶ ἔοση. 
ΙΔ 56. “845 [Ὁ 15 -ἰΠ Υδ' ἀτὰ {1π|ὲ5 ΨΠΘΏ, ἴῃ [84110τ6, πηοΥΓ τῃ6 

᾿πῆπεπος οὗ {πμ6 ραβϑίοῃ παῖ [ακε5 γοῖι, γοι ριΠΙ]5ἢ} [6 ϑιηρσ]α νοϊοβ 

οὗ Πῖπὶ ψγῆο σοηνιηςσθα γοῦ, Δηα ποΐ γουτ οὐ γνοίαδ5, ἰΠαδΐ, ΠΡΙΙΕ 

τῆΔηΥ, ἴπογ οὐγεα νν]ἢ ὨΙΠ1.ὕ ἊΣ 

44 7 ατῷο2 γιοΐ φογιεογηιθεῖ τὐτίλ {16 7:ἐδέΐες οΥ “14 σαδθ. 7). αὐ γιοΐ ζγιοῖν ἤσαν 
29 ἄγατν τε αι 1γιεἸ]2εζηη67{ ἀραϊ7ι5ΐ ὦ γαΐογ. 7]α71 ογι ἔδε ογοτγιεῖΐ 

97 ἐχῤεοαζογεγ, ἀραὶ ἐλ φιροοίζογι 25-- ἄοτῦ φῶ τὐθ ἔτέγγι ἔλε 77721- 
ζογιαφαγι5 ἐο ἀσοοτέγιζ 5. Οεο7ι σαγ5 ἔλαξ 27, γοῖς φιεΐ ζλεηι ἕο ἀεαΐά τέ 

«οἱ οἱοῤ γευνοίζ αηηο715᾽ γο147, αἰίΖ65. 

1: εἰ σωφρονοῦμεν, “1 ννε Δ΄6 56η51016 ΡΘΟΡΪ6. 

2 ἦἤν τε καὶ ἔχοντάς. .. φαίνοιτο. ΤΕ Μ55. τεδᾶ ἤν τε καὶ ἔχοντες 

νον εἶεν, ΜΥΠΙΟΉ Ἰήνοῖνε5 [Π6 δπουηαὶν οὗ ἤν ΙΓ [ῃς ορίαιϊνε. Μοϑὶ 
Θαϊίοῖ5 σοῖζεοῦ ἴο ἔχοντας ΔΠ4 5ΠΡΡΙΥ ἀποφήνω νι ἦν, “πὰ 1 

Ι 5Πον ἴμθὰ το Ὀ6 ἴῃ ΔΗΥ ψγᾶὰὺ ψουίῃν οὗ ρατάοῃ. ΧΝἢδΐὲ ἱπεῃ 15 

εἶεν ϑοιὴβ βΈρΡΡροΒβε ἴΐ ἴο τῇδυκ δῇ δΔροϑβϑίορεϑὶβ, ἃ σοῃο]βίοη ἴοο 

ΠΔΥΘἢ ἴο Ὀ6 αἰΐζετεά, 5 ἢ 85 “γᾶν παΐ ραγάοῃ μοί Ὀ6 στδαηῃΐβα, 1 1ἰ 

5Που]α ποΐ ρΡΡεαΥ φοοα [οΥ {πῈ οἷἵγ.᾽ ΟἸΠΕΥ5 νυυῖΐα ἐᾶν, νν ΠΟ 15 

ΡΕΙΠΑΡ5. {Πα πιοϑβί Ρ]δι51016 σογγθοίίοη, ταρθαίηρ οὐ κελεύσω, “ ΏΟΥ, 

161 5ῃον ἴΠδὺ δῖα ἴῇ 50Π16 νύ νγνοσίῃυ οἵ ρασζάοῃ, 5141] 1 ὈΪ4 γοι 

5Ρ816 {Πεπὶ 1 1 5ῃοι]α ποῖ ἀρρθδΥ Ροοα ἴογ τς οἰ(γ. ΟἸΠοῖ5, ἐᾶν 

οἰκεῖν ἔτοΠὶ σΠαρίευ 48. 1. 

3 καὶ τοῦτο ὃ μάλιστα.... γιγνώσκω. ΤῊΪ5 5εηΐξηοβ 85 ἰΐ βίδπαβ ἰ5 

ποΐ σταπ)πΊδί10 8], ἃ5 τοῦτο 15 ἰοῖς ἀπρονοσγηθά. ΕῸΓ (1) ἴἴ σαηηοΐ Ὀ6 
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Βϑονετπθα ΡΥ ἀντισχυριζόμενος, ΜΝ Ώ]ΟΠ ΠΊΘΔΏ5 ὁ Δϑβοσίηρ [Π15 ἴῃ ΟρΡρο- 

5: {10 ἡ (ποὶ “ σοηξαϑίϊηρ [Π15 ροϊηΐ᾽); (2) τοῦτο ὅ σαῃηποῖ ΡῈ βαμῖνα- 

Ἰεηΐ ἴο “αποά δα 1ά αδἰπεΐ αποα,᾽ ἃ5 {ΠῚ 15 ὯῸ Δα ΠΟΙΪΥ ἴῸΥ σι ἢ 

ἃ. σοῃϑβί ποίη. [Ὁ 15. ΡΙΌΡΑΡ]6 {παῤ Τπασγα 465 ϑἰασγίθα ἢ {ΠῸ 

᾿ηἰθητοη οἵ ν᾽ ΒΟΠ6 ΝΕΙΌ ἴῃ {Π6 βεσοοπα ΠΑ]Γ οἵ [πε βεῃίθβηςα 1ῃ 

{Π6 56η56 οἵ " ςοηίοϑβίηρσ, Βαϊ δἰζεγθα ἢ15 πηϊη4, δηα 50 Ἰθ τοῦτο ἸΏ 

ἃι. ναρθ. οΥΘΔΙΠΊΔΙ1041 ταϊαίίοη. ΑΠ ΘαϑΥ δἰ θυδίϊοη 15 τούτου 

σον ηΘα ὈῪΥ τἀναντία γιγνώσκω, θαΐ {ποτα 15 ἢοὸ ΜΘ95. Δυιπουν [οΥ 

[Π6 σοΙΓαοίοῃ. 

ὙΠ ἀφίστασθαι ὑπ εΥδίαηα τὰς πόλεις. προθεῖσι ταδί Ὀ6 ἴΔκεῃ 

ΟΙΟΒΕΙν ἢ ξυμφέρον ἔσεσθαι, απ ΔΉΒννΕΓ5 ἴο οὔτ ᾿ηΠπιῖνο. Ὑτδη5- 

Ιαῖβς “δ5 ἴο {π6 ροϊῃΐ οὴ ψν ἢ ΟἸαο πϊοϑὲ ϑ γοηΡῚΥ ᾿ηϑἰϑίβ, {Πδὲ 11 

Μ0111 6 πι56[ὑ] ου αἰ] 15Π1ηρ᾽ ΓΕ 6]]Π1Ιοη 1ῃ {πὸ {πΐατα 1 γου ΠοΙ]ά ουἱ 

{Π6 Ρεϑηδ Υ οἵ ἀδδίῃ, 1 δὴ οὗ {π6 σοπίγατυ οριηϊοῦ, 1Π51511ΠΡ ΟἹ 

ΤΥ ΝΙΟῸ 85 5 ΓΟΠΡΙΥ 85 ΠΕ, ἴῃ τερατζά ἴο {π6 ννε]ίαγα οἵ {π6 Γαΐατε. 

πρός, ΄ ΠςοῃϑΙ4ογϑα 1η {Πς ΠΡ οἱ 
τῶν δικαίων, “στοιηάδ οὗ τὶρῃι. (Ἃὐοία σοιηραῦαβ Βυτσῖία : “1 

Ἰοοῖζα ἴο πιὲ ἴο ὍὈ6. ἸΔΊΟΥ δῃηα ρεάδῃϊζις ἴο ΔΡΡΙΥ ῃ86 οὐ! ΠΥ 

Ιάδαϑ οἵ οὐ ΠΊ]η8] [ϑίϊσα ἴο {Π15 στθαΐξ ρα]. σοπίεβδί. 1 ἀο ποί 

Κηον {Π6 τπειῃοά οἵ ἀγανίηρ ΠΡ δὴ ᾿παϊοίτηθηΐ ἀραϊηδί ἃ γΠ0]6 

ΡΘΟΡΙΘ.᾽ ; 
χρησίμως, 56. ἡμῖν. 

45 δβηέ αὐἱΖ φ07’17;7147127165 ἤατό ἐἦε ἀφαΐλ ῥογαϊέν 707 ογίφησς [655 62710145 

Ι 

Ζλαγι 1225, γοΐ 70 Ζ2ηεἰζυϊαμας 07. δίαίθ «ὐἦό7: 1γιε]116 ὧγ ἤοῤό ἐς 

ἀερίογγεοῖ ὧν 214 γα ο7᾽ 2 ητεγι1ς ηηεφγιί, 1} ῸῸ7Κ »ηα)ι 1714] ἤαδ Τ2Ω7γ 

27εἰ) ο7ι.5 210. 47707, αϑιἶ 25 αδ 7667 γοΐ ὦσογε γοτέγιαῖ ἔδαΐ 

φαΐ αοΐς ας ἃ αἰοίθ77ογι2 το λ671 7» Ζ14271472 2.α.5520722 ὁ, οἶΖδ5 771671 

20 ειογῴγΖζοθ. 7747 ἐς αἰτναγε ἐλες ἀοῤε ἐλπαΐ “ογίηγ τοΐί ὧδ 

“γα. ᾿ 

πολλῶν, “[ῸΓ ΤΙΏΔΗΥ οΟἤἴξηςσαβθ᾽ ; ΟΥΓΥ̓ ΨῈ ΠΊΔΥ ίακε ἁμαρτημάτων 

Π6Γ6. 

θανάτου ζημίαν πρόκεινται. ζημία 15. {πΠ6 τεαάϊηρσ οὗ ποδί Μ55. 

θανάτου 15 {Π6 σαηϊίῖνα οὗ ἀδϑβογιρίίοη, “6 ἄρα ρεηδ ίγ,, πκὸ 

τέλος θανάτου. ἁμαρτημάτων. ΤἼΕ ρεηϊνε οὗ [Π6 οτἱπλ6 ἰο Ὡς ἢ {Πα 

ΡΘπδΙ νυ ἰ5 αχοα, Βοίῃ ρϑηϊίνεβ βίαηά ἴῃ δὴ δά]εοζίναὶ τοδί! οη 

ἴο ζημία. 

καταγνοὺς... ἐπιβουλεύματι, “ Πανϊηρ ραϑεεα βεηΐθηςα ΠΡΟ ἢἰπι- 
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561 {Παΐ Π15 μοϑί!]α ἀδϑισῃ ννου]Ἱά [41]. τῷ ἐπιβουλεύματι. Τηπϑίτα- 
πηθηία] ἀαίϊνα. 

2 πόλις τε, “Δ η4 50 4150 8 5ίαίε.᾽ [Ἃἢ {Π15 διρῃδίϊς ροϑβι[οη πόλις 
Πα 5 αἰπιοβέ {Π6 πηβδηϊηρ οὗ ἃ ραγίνα σϑηϊνα. 

ἥσσω. .. παρασκευήν, “ Πανίησ 15 οτος ᾿ηϑυ!ῆοϊεηΐξ ἴῃ 115 ονῃ 

Ῥε ΘΕ, 1. 6. θϑ!ανιηρ [15 ἔοσοα ἴο ΡῈ 15 ἘΠ οΙ 6 η1. 

ἄλλων ξυμμαχίᾳ. ΑὮ ἰπδίγαμηδηΐαὶ ἀδίϊνα, ρ]αυιηρ {ΠῸ ᾿Ρατί οἵ δῇ 

δΔα]εοΐῖνα, Δη4 Ῥδδηοίηρ οἰκείαν, “ὙΠΟΙΠΕΥ πδίϊνα ΟΥ τεϑίϊηρ οἡ 

ΓογΕΙΡ 81Π|ῃς6.ὕ 

τούτῳ, 56. τῷ ἀφίστασθαι. 

3 προστιθέντες εἴ πως, 56. αὐτάς, “Ἔν ΘΥ ̓ ηΠΊοτΙηρ (Ποία (656) ἴτε ἢ 

Π ΘΠ 65. Ἰὼ Π6 ΠΟΡΕ6 ἔπ 8..᾿ ΕΓ εἰ οἐ, 2. 4. 4. 
ἀδικημάτων, ἀΘρΕΠ 645 Οἢ αὐτάς, 56. τὰς ζημίας. 

παραβαινομένων δὲ... ἀνήκουσιν. ΔΊ παραβαινομένων ννα ταϊρϊ 

πη ἀεγβδία πα τῶν ζημιῶν, Ὀκὺπΐ 1 15 Ὀαίίεσ το ἴαϊζα {π6 ρδχίιοῖρὶα ἃ5 

ἃ. ΠδΌΪΟΥ ΠΊΡΘΎβοηα]. (ΕΓ 1. 7.1 πλωϊμωτέρων ὄντων. ἀνήκουσιν. Αἢ 

Ἡετοάοίθαη ψοτσά, ππ5841] ἴῃ Αἰίς, Ὑταηϑίαία “θα 845 {τ8η5- 

ΘΊΘΒΒΙΟΠ5 ἴοοῖϊκ ρῥΐδαςθ, ἴῃ σουζδα οἵ {τὴ6 {Π6 οίξβαίῖεσ ραζῦί νγα8 

βίγεϊς ῃεα ἴο σδριίαὶ ρα ηἸϑῃτηθηί. 
καὶ τοῦτο ὅμως παραβαίνεται. τοῦτο Τηϊ5 ΤΓΕίεΓ ἰο τὸν θάνατον Δηά 

τηθ8ῃ {Π6 ἀδδαίῃ ρεπαὶίγ. παραβαίνεται ννΥ1}} ἰΠ6ἢ ὈδδΥ {ΠῸ6 πηθδηϊην 

1 αἰζεγνναγαάβ Ῥεδαῖβ ἴῃ Τ)ειποβίμεηβϑ, ὁ 15 αἰβδγεσαγάβα. (, ΤΠ 6η,. 

24 παραβὰς τὸν χρόνον τὸν ἐκ τῶν νόμων. Νὼο 510} τπηδϑηϊηρ οὗ {ΠῸ 

ΕΓ ἰ5 ἴο Ὀ6 ἰουπηά ἴῃ ὙΠαογαϊά65, απ εαϊίοῖβ πᾶνε ϑιιρσοϑίθα 

κἀν τούτῳ, “ Δ! ἀνοῃ ππα6γΓ {Π 6586 σοη! ἸΟΠ5,᾿ Δη4 ταῦτα, “ἀηα ἀνΘ ἢ 
80 [Π656 ΟΥ̓ Π165 876 σοτηπη64. 

4 δέος, ’ ἀείοττγοηί. 

ἀλλ᾽ ἣ μὲν πενία... κινδύνους. πενία, ἐξουσία, αἱ ἄλλαι ξυντυχίαι 

416 {ῃ6 δχίθγηῃδὶ οἰγουπηβίδησαϑ γΏΙΟ ἢ οἷνα {Π6 ᾿Πρ]56 ἴὸ Τα 5 ἢ 

Θηΐθρυῖϑ65. τόλμα, πλεονεξία, ὀργή αὐτὸ {Π6 ραβϑίοῃβ ψῃ σῇ δα ἰο 
τῆς Ἔχϑουίοη οὗ [Π6 επίευρσιβθ. ἐξουσία, “ []]Π 655 οὗἩ Πη68η5,᾽ γγου 5 

Ὀγ πλεονεξία, πενία ὉΥ τόλμα, απ αἱ ἄλλαι ξυντυχίαι, “πε οἰ ΠΕΥ σοηα!- 

τ΄οη5 οἵἉ 16,7 σου ρτε ΠΕ 4}1} οἴ εῖ σαϑεὲβ ὈΥ ἃ βἜἝποΥαΙ “6 βου ρίΊ οη, 

τῆς ραβϑίοῃ {πΠαΐ σουσγεϑροηάβ ἴο τόλμα ἀπ πλεονεξία Ὀεϊηρ ἀεηοίεα ὈῪ 

{Π6 4υϊθ σἜΈΠΘΓΔΙ νγοσά ὀργή. ἀνάγκῃ, ὕβρει καὶ φρονήματι ἀτε (ῃ6 
ΤΟΥ͂Θ ᾿πητ θα ϊαΐα τηοίϊνεβ {Πδὲ ἡνουὶς ἴῃ {Πη6 ἢτϑι ἴνο σαβθ5. ϑΟΠῚΘ 

ΘαἀϊοΥ5. νν]5ἢ ἴο νυῦα ὀργήν ἴο σΟΙΓΕΒΡΟΠΩ ΘΧΔΟΙΥ ἴο τόλμαν «ηά 

πλεονεξίαν, ὈὰΐΓ 1 15 πκ6 ΤὭμπογάϊάθ5 το σπαηρα Π5 Ρἤγαβα δηά 

47 



111. 45 ΤΗΦΥΘΙΘΕΒ 

Βα] ϑ01{πί6. [Π6 1ηϑἰγαπηθηΐαὶ ἀαῖϊνε ἔου [Π6 ραγίϊοϊραὶ οἰδιθθ. τῶν. 

ἀνθρώπων ἴο Ὀ6 ἰακεῃ ψ]ἢ ὄργῃ 15 σογίδιν αὐνκυναγά, θας {πὸ 
σοη]θοίαγα τὸν ἄνθρωπον ΜΏΪΟΙ 5 ΡΡ0]165. ἂῃ οὔ]εςΐ ἰο ἐξάγουσιν 15 

Του ἀάβῃ Ὀγ Πα ογάδυ οἵ {Π6 νγοσᾶάβ. (ου]Ἱᾶ τῶν ἀνθρώπων Ὀ6 ἴδκεη 

ννΙΓἢ αἱ ξυντυχίαι ̓  ΘοΟΙΊ6 Εαϊίοῖβ σοη͵]θοΐατα ὡς ἑκάστῃ, “85 ἴῃ ΕΔ ἢ 

ἃ ΤΊΔΏ 15 πηδϑίογοα Ὀγ,, θαΐ ἑκάστη τις ὨδίαγΑ]Υ Πδὴρ τοραί μευ δηά 

ΤΕΙΟΓ ἰο ξυντυχίαι. ΜΙ ἐξάγουσιν ψα πιυδί ΒΌΡΡΙΥ δῇ οδ]εςί. 

Ττδηβαία “θαΐϊ ρονουίν ᾿ϑρισίηρ ἀδτηρ ὈΥ ΠΘΟΘβϑιίυ, δ η4 ἀραη- 

ἄδηςα 1Π5ΡΙΤΙ ΠΡ ἈΥΔΤΙΟΘ ὈΥ 50] ηςσα δηα Ργ146, ἀπά {Π6 οΟἴΠΕΥ σοη- 

αἸΠΠ]ΟΏ5 οὗ 1π|6---ἂβ {ΠῈῪ 8.6 τηδϑίεγεα βανεσα!]ν ὈΥ 50Π16 τηϊσΐν Δ π4 

ΙὩϑαῖα Ὁ]6 τηοίϊνε---Υ [Π6 ἀσθηοΥ οἱ Πυμηδῃ ραϑϑίοῃ ᾿ηοϊΐα πηθη ἴο 

ἀδηρετῖ. 

5 ὃμὲν.. .ἐφεπομένη. 1) 6516 ρίναϑ {Π6 ἢγϑί ΤΡ Ὲ]56 Δηα γνγαίζε 5 ΠΟρα. 

ἐπιβουλήν 15 {Π6 τεδάϊηρ οὗ Μ, ὑαΐ {πῸ οἴμεσ Μ55. πᾶνε 

ἐπιβολήν, 8ι ψοτά ννΏΙΟἢ {ΠῸ βοΠο]αβὲ 566 η15 ἰο πᾶνε τοδα ἴῃ 1. 93. 6, 

τηβδίθδα οὗ (ῃς ἐπιβουλάς οἵ ἴπΠ6 Μ55. ἐπιβάλλεσθαί τι 15 ιϑε4 πηδδη- 

Ϊηρ ἴο “υπάοτγίαϊςα, δηα ΤΠπσγα!465 ἢὰ5 50 πδην ἀαῤαλ ἐσσοηίθ7α 

{Ππαΐ να ΠηΔΥῪ Τα ϑοηΔ ὈΪΥ Παϑιίαία ἴο δἰΐεσ [ἢ τεδαϊηρ οἵ τηοϑὲ Μ 595. 

Τταηϑίαΐα ἦ ἄθϑισα ρ᾽αηηϊηρ {Π6 δἰζειηρί, Δηα ΠοΟρΡα βϑυρρεϑίηρ τΠ6 

[Δ 1]Πἰγ οὗ ἰοτίαηα. 

6 καὶ ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων, “ἀνε ΜΙ ἰηϑαίποϊεηΐ πιθδηβ, ΡῸΘ5 
ΟἸ]οσϑοῖν ψ] ἢ κινδυνεύειν. 

ὅσῳ περὶ τῶν μεγίστων τε. ΔΥΠΠ ὅσον ὙΠιογαϊάεβ οἰζθη οὐἹΐ5 

μᾶλλον οἵ μαλίστα. Μοὶ Μ55. οΠζ τε, δῃηα να τηυβί υπάογϑίδη 

κινδυνεύουσι ΙΓ ὅσῳ περὶ τῶν μεγίστων. (᾽ Πᾶ5 τε, ὈΥ ΨὨΪΟἢ 

περὶ τῶν μεγίστων 15 ΠοΠρ]6α ΙΓ μετὰ πάντων, Δη6 Πγιδὲ Ὀ6 ἴα ΚΘ 

ἢ ἐδόξασεν. ΤΠ τε ἸοοΙκ5 [κα 8 σογγθοίίοη, δηᾶ νι οσΐ 1 {πῸ 

Β6η586 15 ᾿οίθ. αὑτόν 15 ἃ Οσοίαϊη δπηθηάδίίοη οἵ (πὲ Μ595. 

ὈΠΙ Θαπηρ αὐτῶν. ἐδόξασεν, ῬῬΜΟΠΊΪΟ δογὶδί. τι, “ΠΟΠΒΙ ΘΥΔΌΪγ. 

Ττδηβαίθ ἡ ᾿Παϑοἢ 45 ΠΕΥ 816 ΡὈ᾽δυϊηρ ἴοσ ἴπ6 δΒΙρμαβί βίδβκαϑ, 

᾿βεάοηλ ΟΥ̓ ΘΠΊΡΙΓΕ ΟΝ  ΟἴΠοΥ5, Δηα ἘνεΥΥ Οἤ6, γμΘ δοίηρ ν]Γἢ 

1Π6 σοτηπλ 1 Υ, ἘΠῚ ΠΚ5 [Δ Ὶ ποῦς ΠΙΡΉΪν οὗ ΠΙτη 561 [μὴ ἢ 6 γα ΘΟη Δ ]ν 

οΟαρπί το {Π1η1κ.᾿ 

γ ἁπλῶςτε.... δεινῷ, “Δηά ἴῃ 8 ΨΟΓΙΑ͂ ἴξ 15 ἱΠΠρΟΒ51016 δῃά ἃ ἢπρ8 

Βα ΡΠ] οἰἐν ἴο ἰὨϊηἸς {παΐ, ἤθη μαπμηδῃ Παΐασγα 15 ΘΑΡΈΥΥ Ὀδηΐ Οἡ 

ΒΟΙῚΘ Θη ΘΎΡΙΪ56, ΟΩῈ μα5 Δὴγ ἀεδίεσγεηϊς ἴῃ {Π6 ἔοτςα οὗ ἰαννβ ΟΥ̓ 1Ώ 

ΔῊΥ ΟἸΠΕΥ ἰεττοτ. πολλῆς εὐηθείας, “1 ὈΘΙΟΩΡ 5 ἴο, 15 ἴπΠ6 πηδῖῖ οὗ 

ΠΥ Οἢ 51Π1Ρ]1Ο1ἰγ.᾿ 
4ὃ 
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46 .ο »οΐ ἐλ: ἡγε 19 116 ἀεαΐλ ῥεγιαϊίγ 97. ἰσααῖ γ027 γεὦεῖς 9 σεῤῥοδο 

“λα ἐποΐγ γατεῖέ ἐς τεριῤαγαογιαὄ]ο, ἀγα ἐλαΐξ {λεγ6 ἐξ γ0 γοοη ΤΩΣ 

γεῤοηέίαγεθ. 1 ῸΚΣ σμεΐ ὧγε Ζάσα τυ παῖς Ζλδηε γέρε ἕο Ζ2}ὲ 

αεαΐλ, γαῖ τυλό7ι γος ἤατο οηεφωπφα Ζλεηι γοτέ τοῦ 51,7727. 1055 771 

ἡλαΐ γοῖε ὀοΐζ τοδί ὅς ἐχλαιεδίεα ὧν {16 σίγηροίο. 2 γευο,ίζο)ι ἐς 
δοί72γ ἠλαγι εἴ47γ6., μέ Ζ} γοῖε τασδὶ 2φητγιΐδ, 2ηιέδῆ ἂς γεεῦ ἂς 

2552 676. 

Ι. ὡς ἐχεγγύῳ. ΑΒ5 φοΙνΙηρΡ ΒΘΟΙΓΙΥ ΤΟΥ (Π6 Ῥεμανίουγ οὗ {Π6 οἴου 

βίαίεϑβ. 
ὡς οὐκ ἔσται. οὐκ 15 ΡΙεοπδΞί]α. 

ὅτι ἐν βραχυτάτῳ ἴοτ ἐν ὅτι βραχυτάτῳ, “ἴῃ {Π6 5ΞΠῃοτίεϑί ροβϑίθὶε 

{1Π16.᾿᾽ 
2 νῦν μέν, “45 (Πἰηρσδ 86 ον: δΔιηβινεγθα ὈΥζ ἐκείνως δέ. 

ἢν τις καὶ ἀποστᾶσα πόλις, ΄ 1 ΔΣὴγ 5ἰαία, ἄνβὴ ψῇθηῃ 1 Πδ5 δοίπδ!ν 

τενο θα. 
τὴν δαπάνην. “ΤΠδ ννΓ Πα πληϊγν. 
τίνα ἥντινα οὐκ. 566 ποίε Οη 3. 39. 7. 

παρασκευάσεσθαι. ΤΕ Μρ5. τεδᾶ {ΠῸ δοχϊβδί, θὰ οἷ ποία οἡ 
2.24.1. ὙΤΠα ΠαςΓΕ 15 ἢῸ ἀοιυδὲ τσ, 

παρατενεῖσθαι ἐς τοὔσχατον, “ἴο Ὀ6 ὈΤουρἢΐ ἴο {ῃς Ἰαϑί Ἂχίγεμλν ᾿: 

οἴ. Ατὶβίορῃ. ΟἹοιάβ 213 ὑπὸ γὰρ ἡμῶν παρετάθη. ῬΙαί. ϑγτηρ. 207 Β 

τῷ λιμῷ παρατείνεσθαι. 

εἰ τὸ αὐτὸ ... ξυμβῆναι, “1 ἃ ἰατάγ᾽ Δῃηα ἃ 4αϊοῖς ΒΌΓΥΓ ΠΩ ΘΥ σοΙη6 ἴο 

1ῃ6 ϑδαπῆα {Πϊηρ.ἢ 

5. τῶδε: “1 ταν ΕΠ 116: 
4 ἐς χρημάτων λόγον ἰσχυούσαις, ΄ 5ΞΙΤΟΠΡ 272: γεσέεξ 977 νγθα! ἢ ̓: δῇ 

ΕΧρΎεϑϑίοη ΏΙΟΠ ΟσσαΓ5 5ΈνΈΥα] {1Π165 1ἢ ἰαία ασεαὶκ νυ! τε 5. 
τῶν ἔργων, “ὁ ΟἿἿ Δα ΠΛ] 5 ΓΔΙΙΟΏ.᾽ 

6 ὅτι ἐπ᾽ ἐλάχιστον ἴοΥ ἐπὶ ὅτι ἐλάχιστον, “ἴο {Π6 51Π14116ϑὲ ροβϑίθ]ε 

ὨΌΓΏΌΘΥ οὗ ρεΊβΟ 5. , 

47 Αὁοῦς αἰ ἄστυ 1ηιῤοίχίζε Ζο φ1ε7:25} Ζ24 φογγογς οΥ 77 γέζζεγι6 τυλο 

716,67 701γ6α1 271 ἐἦ4 γεψοίζί, αγιεἴ 5:77 67:46γεα 10 γοτέ ἔἦε εΐγ. (416 

2γεϑοηιί {πε (07)17)210715 1722 Φ 67γ}7 σίας α76 γ0147 7γ1ογας, 27 γοῖε 
αἰἱογιαίς Ζλεηι ἐλεν τοΐί ἐγε αὐ σαδες γενοίέ τὐτί {16 οἶἔραγεῖς. 

7 «υοιἰα ἐεγι ααἰνῖδε γοτέ 10 τυΐγιῷ αὐ αη}ὸ γατζ ἔζεγν ταν λαῦσ. 

407712711{6ΐ. 
Ι. τοῦτο, “ἴῃ [15 ρΡοΙηΐ. 

ἘΟΧ. 49 Ε0) 
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μὴ προσποιεῖσθαι, “ἴο ργεϊεηά {πᾶν ἀϊά ποι" : 56. ἀδικῆσαι αὐτούς. 

τὴν κάθεξιν, “ἴΠ6 τηδὶπίθηδηςε᾽: ἃ νγνογά ρϑοῦ δῦ ἰο Τ παογάϊάθς 

ΔΑ Ἰαΐία νυυτοΥ5. 

καὶ τὸ Κλέωνος... γίγνεσθαι. ΤῊϊ5 τείετς ἴο 3. 40. 4 πειθόμενοι 

μὲν ἐμοὶ τά τε δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ ξύμφορα ἅμα ποιήσετε. τὸ 

αὐτὸ δίκαιον καὶ ξύμφορον 15 εΕρεχερείϊς οὗ τὸ Κλέωνος : “ (]Εοη᾽ 5 βίαίε- 

τηδηΐ, 1. 6. {Π6 1Ιἀθητν οὗ Ἰαδίοβ δπ4 Ἔχρϑαϊεηον ἴῃ {ΠΕ ῚΓ ρα ῃτηθηΐῖ, 

15. Τουπα ποῖ ἴο Ὀ6 Ροβ51016 1{ [Π15 σουτβα 6 ἰβίκεη.᾽ ἐν αὐτῷ τείεΓ5 

Ῥδοῖκ ἴο διαφθεῖραι, αιια 15 Ρ]Θοη βίο Αἴζευ τῆς τιμωρίας. 

48 17τυομία αὐ γοῖε ἐλέη: ἰο ῥηι15} “76 σηζίΐγ τὐλοῦι Ῥασἶος λας 

σ67η1 10 “41 2}4215 αγιεἰ ἐο ἦέανε Ζ.2 γεδέ ο {ΐζε 271 φέεαεε. 

τάδε, “ΤῊΥ͂ ΡΓΟΡΟΞ5815. πλέον νείμαντες. (, 3. 3.1. 
οὐδέ, “Ὧο τηοῖα {πη ΟἸΘοη.ἢ 

ἀπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν παραινουμένων, “ πα ρΊηρ᾽ Το Ϊν Ὀγ {Π6 διροατηθηΐς 

πτρεα. ὍΤῇα ρῆταβα 15 Ορροβϑά Ὀγν δέ ἰο πλέον νείμαντες, ἃ5 [ΠΟΠΡῊ 

11 σουτεϑροη 64 συδιη δία} ]ν. καθ᾽ ἡσυχίαν, ΄" ἀ]5ρεα 551] οηδίεϊγ. 

πρὸς τοὺς ἐναντίους ΠΡ Ὀ6 Δ κε εἰς ΠῈὺ ἢ βουλεύεται οΥ ψΊῃ 

κρείσσων ἐστίν. 

μετ᾽ ἔργων ἰσχύος τηιι5ῖ Ὀ6 ἴακαη ἰορσείμευ. 

ΤΗΙ5 ΓΘ Δ ]ςα Ὁ]6 ΘΡρΈ ας δηςοϊραΐεβ βοπια οὗ {Π6 δύρυμπηθηίβ {Πδΐ 

ἤανε θη 564 ἴῃ πιοάσγῃ {ἰπ|65 ὈΥῪ {ῃ6 δάνοσεαίθβ οὗ {Π6 δθο τοη 

Οἵ σαρίῖ8] ραηὶβηπηθηῖ. (Ἃατοία τγεπηδτῖςα {Παὶ Π)1οαοίτ5 ἀἸβοατάβ 81] 

ΔΡΡΘΔ]5 ἴο ρΡιγ δηα ἴο π5[1ς6, δ ηα γαϑῖβ ἢ15 δύση Ἔξ ἸΡΟΏ ΓΕΔΒΟΠ5 

οἵ Ρυθ]1ς ργαάεησαθ. Ἠδ ἴβεϊβ ἐπαΐ {Π6 ρσγενδι]]ηρ βθηςπηθηΐ 15 ΟΥ̓ 

Πδ5 Ὀββῇ δρδϊιηβί ἢϊηι, δηα παΐ Πα πλαϑί Ἀρρϑδ] ἴο {πε τεαϑοη οὐ ἢ15 

ΔΟΘΠΙΈηςΕ. 

49 7764 ἐλεγιζαγι5 αφεζας ἔο γενοξο {617 ἄδεγεε, ρα αὶ σσεοιαῖ Ζ717:62214 

Ι 

ἧς δόγιζ 19 εαΐεΐ {4 3γεί. 72 ἐξ ογιῖψ 71ε5ΐ 1722 ζζ716. 

ἀντιπάλων 15 ργεάϊςαίνα. [{ τηϊσῃΐ πηεδη ἡ“ ορροβεά᾽ οὐ " οὗ δι] 

ννεῖρηι. ὙὍΠα ἢγβί 15 1Π6 σοπΊΠΊΟη τηθδηϊηρ οἵ {Π6 ννοσά, αὶ τῃς 

ΘΕΟΟΠΩ͂ πηΔ|κ65 Ὀεϊίεσ βθη56. Τσδηβϑίαΐα “θη {πε56 ορὶπῖοη5 δὰ 

Ῥδθη ἀεϊνετεά οὗ δἰπιοϑὲ (μάλιστα) Εα114] ννεϊσηϊ. 
ὅμως, “ ἴῃ 5ρῖ[6 οἔΠ6 τϑδοίίοη δρδίηβί [ῃς ἄθογεβ. [{{Π6 σουγθοίοη 

ὁμοίως ψεῖα δάορίεα 1 νου] πηθαη {παΐ {Π6 ΑἸΠεηΐδηθ αῦα ἃ 5 

ἀϊνιἀεα ἴῃ ἼΠΕΙΓ νοΐε5. 85 {Π6 βρεδίζεύβ. ῃαα θϑβῃ ἴῃ {ΠπεῖγΓ 5ρεεοῇα58. 
Βυϊ [Π6 Μ9595. ρῖνε βφοοά 56ῆ86. 
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ἀγχώμαλοι. Α νοτά ρΡΘου]Π1γ ἰο ΤΠ ον 1465 δηα ἰαΐβ νυ το 5. 
τῆς προτέρας. ὙΠῸ Μ9595. τεδά δευτέρας. ΤῊΘ ΟὨΪΥ ΡΟΘ510]6 ννᾶῦ 

οὗ {γδηϑδίϊηρ ἴἰ 15 ἴο ἴα Κα μή οιέ οὗ 115 ρΡΙαςθ. “1 ογάεγ {πδὲ Ὀγ 1ῃε 

ΒΕΟΟΠΩ Δ ΓΙνΙηρ ἢτϑδί ΠΕῸΥ ΤηΔΥῪ δνοϊά βηάϊηρ. Βα προτέρας 15 

ΤΕ ΠυτΤ α ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἃ βυθ]εςί ἴοσ προεῖχε. [Ιἰ 15 ἀϊῆσυ] ἰο δεςοιηῖ 
ἴοτ {Π6 σουγπρίοη. 

ἀλλόκοτον, ᾿υπηδίμγ8]. [{{π|508] ἴῃ Αἰς αηᾶ οὗ υποοιίαϊῃ 

ἀεγινδίϊοη. 

τοσοῦτον ὅσον ἀνεγνωκέναι, “ὈΥ͂ }πιϑδὲ 50 ΤΟΝ 85 ἴῸσ πὶ ἴο πᾶνα 

τοαά. (ἢ 1. 2. 2 νεμόμενοι τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποζῆν. ΤΠ6 1ηῆη1- 

ἔπνε ἀβρεηαβ παίαγα!ν οὐ {Π6 14δ6α οὗ βυ ἤοῖθηον ἐχρτθϑϑθαᾶ ΡΥ {πΠῸ 

ΡΓεσθάϊηρ ννογάϑ. 

ἣ δ᾽ ὑστέρα αὐτῆς ἐπικατάγεται. ὑστέρα αὐτῆς ταδί Ὀ6 ἰδκεη 

τορϑί που ργααϊοδίϊνε!γ. ἐπι- 15 ρΡ]εοῃαϑίιο, “Βαΐ {πε οἱπεσ ραΐ Ἰηΐο 

Ἰαηα αἴζευ 1{.᾽ 

παρὰ τοσοῦτον... ἦλθε κινδύνους ΤῊΪ5 15 [Π6 54Π16 παρά {Παΐϊ 15 
564 ἴο ΕΧΡΙΕ55 σοι ρδτ5οη δηα αἸΠΈγεησθ. παρὰ τοσοῦτον ΤηΘΔΠ5 

“ῬῪ 50 τπςἢ αἸβξγεηςε οὐ ἀϊβίδποα, 1. 6. “ ΌΥ 50 ϑμοτί ἃ ἀϊβδγεηςα 

τοῦ. ὍΠε {πιηρ ΠΌΠῚ ΜΉΘ {Π6 ἀϊδίδηοσα 15 15 ρΡαΐ ἴῃ {Π6 ρϑηϊῖνα, 

ῬΓΟΡΔΌΙΪν {Π6 Δ Ὀ] δ ναὶ σαηϊενα, οὐ 1ὑ τηῖσμς Ὀ6 {Πς6 βαῖηθ σϑηϊῖνα νγ6 

Πηα δἴζεσ ἐγγύς, πλησίον. Τηβίεδα οὗ ἃ σϑηϊῖνε ννα βοπγβίτηθϑ ἢπά 

8Δῃ ἱπΠηϊνα, οἴ. 8. 33. 3 παρὰ τοσοῦτον ἐγένετο αὐτῷ μὴ περιπεσεῖν 

τοῖς ᾿Αθηναίοις. κινδύνου, “ἴῃς Ιαϑδὲ εχίγεγηγ. Ῥεγπαρα νὰ Πᾶνα 
ΒΕΓ ἃ τηϊχίμσα οὗ ἔνγο σοηβίγαοίοη5, ἐς τοσοῦτον κινδύνου ἦλθεν ἡ 
Μυτιλήνη ἀηα παρὰ τοσοῦτον οὐκ ἀπώλετο ἡ Μ. 

7726 “12Πογήαγ5 δχεειείες {6 εἦΖεῦ απΖλογς ὁ ἐε γευοδί, αγιαἴ αγοοῖ 
ομεΐ Πιοεόος (ευΐζλ {26 φχεοῤέϊογ ο77 27 οἰλγηρια) 1γιέο εἰογεελέές. 

»"πμέ ἐδδ 7 εεφέαγι5 σοι ζγι246 ἐο τὐογ {ἦῪ4 ζαγαῖ {δεγησοίσος, ἀγα 2αγ 

216 «4 ἐλογιΖαγι οτυ7167γ5 α βιαεα γεγί. 776 “1 1}εγιζαγι5 αὦδο ἔα 7075 

ο7, {14 γιαζγζαγαῖ ἐλαΐ ὀοἰογιοεαῖ ἐο 77 γνΖ1Ἴ6716. 

ἦσαν δὲ ὀλίγῳ πλείους χιλίων. (ἸΘΟΠ᾽5. ΡΑΙΥ τηϊρῃς ἤᾶνα Ὀεθθη 

ϑαιιϑῆθα νι [Π6 βανευν οἵ {π|5 Ῥαγθαῦοῦβ Ὄχασαίοη υν ΓΟ ἢ 

ὙΠαογα!ϊάε5, δοςογαάϊηρ ἴο 5 σαδίομῃ, γα  αίθϑ Ποιὰ σοπηπηεηΐ. Βαΐ 

10 15 ἴο Ὀ6 ποραἄ {παι {πΠ6 Μ55. τεδαάϊηρ χιλίων 15 δῇ ΕΥΤΟΥ. ὙΠαοΥ- 

αἀἸα65 νου] ΠΑΥάϊν ἤᾶνα ἡδηηθβα ἃ {ποιβαηα τηθῇ ἃ5 αἰτιώτατοι τῆς 

ἀποστάσεως. 
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κληρούχους ἀπέπεμψαν. ΤῊΘ ΔἀτΙδηρεπιεηΐ πα δ ΠΕΙῸ 15 ποΐ αϊία 
ΟΙεασ. ἕε αἵε (οἱά ἰῇ οὔβ βεηΐβησα {παΐ 2,700 οἰεύις 5. ννεπί ἴο 

1 ,6ϑῦοβ ἴο ἰβακα Πρ {Π15 ἰαμᾶ, δηά ἴῃ μ6 πεχὲ ἰμαΐ {π6 1,6 ϑ]αῃ 

ῬΙΓΟΡΙΙδἴοΥβ σοι ηθα οἡ πεῖν απ ραγίηρ τοηΐ τὸ {π6 Αἰπαπΐδη 
ΟΥΏΘΙ5. ῬΕΥΠΔΡ5 ἴῃ 6586 οἰθιο 5 ννγεηΐ δἱ ἢγϑί δ5 ἃ βδισίβοῃ, δηἋ 

ταῖσι θα ψ ἤθη 1 ννὰ5 δϑοθυίδι πα πα 15] ηα σου] Ὀ6 Κερί νι πουΐ 

1Π6π|. 

ταξάμενοι, “Πανηρ ἀρτεθά ἴο ρδυ, “βανίηρ δοςαρίβα {π6 αβϑϑε55- 

τηβηΐ. (αἰ, 1. 99. 3 χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον 

ἀνάλωμα φέρειν. 

τοῦ κλήρου ἑκάστου Δηα τοῦ ἐνιαυτοῦ α΄ὰ Ὀοΐῃ σοηϊίῖνοα {Ππαΐ βἰαπά 

ἴΏ δῇ δά]βοίναὶ τοδί οη ἴο δύο μνᾶς. Ιῃ Ὀοΐῃ σαϑε5 ἴΠπ6 πηΪηδ6 

ὀεϊογιεαῖ ἔο [Π6 Ἰοΐ δῃηᾷ ἴο {Π6 γ6 87. : 

7716 εαῤέίμ7ε ογ “ἤξημοα ὧν ΜΜΖεϊας. 

ἐβούλετο δὲ Νικίας... τοῖς ᾿Αθηναίοις. ΗΠ Ποτίο {πΠ6 ΑἸΠΕΠΙΔη5 

μαὰ Ῥεθῇ σουῃρο]]εα ἰο Ὀ]οοκαάς {πῸ᾿ Μεραγίδῃ Παύρουῦτ ἔτοπι [Π6 

ΟΡΡοϑιίβ σῆοζε οἵ ϑ8]δῆηϊβ. [{ νγὰβ {ἰπ6 ψιβῃ οὗ Νίοϊαβ ἴο σαρίασε 

Μιποδ {παΐ {πΠ6 Αἰμθηϊδηβ τϊρηΐ Ὀ]οοϊα θα Νίβαεα ᾿τῸπ] {Πδΐ ρ]αοα 

(αὐτόθεν) νν 1 ἢ ννὰ5 ἃ Πδαύεῦ ροϊηΐ οἵ ναηΐαρε (δι᾿ ἐλάσσονος). 

τούς τε Πελοποννησίους. .. ἐσπλεῖν. ΤῊς σοπδίγαςσίοη οὗ {Π6568 

ϑδϑηΐθηςθϑ 15 ἀπῆςσα]ς, τούς τε Πελοποννησίους τηιιϑδὲ ΒΕ σονετηδά ὈΥ 

1ῃ6 “6756 οἵ φυλακὴν εἶναι, “Δηὰ ΠΕ ν]5Πη6 4 {πεηὶ ἰο ααρ νδίςῃ 

ΟἹ {π6 Ῥεϊοροηῃησδβίδηβ {παΐ {ΠπαῪ δῃοι]α ἢοΐ ϑβϑούειν 5411] ουΐ 

ἔγομη [15 ρΙδςς (1. 6. το ΝΊβαθα) ἰῇ Ἂχρβαϊ!οηβ οὗ {ΓΕΘ Π]65, ἃ 5 

1ηἀθοα Παρρεπμεα ρτανιουϑὶγ, δα οὗ ρτϊναίεοιβ. ὙΠΕη τοῖς τε 

Μεγαρεῦσιν .... ἐσπλεῖν 15 Δα 466 Δ]ηγοδί ἃ5 Δ αἰζοεσι Πουρ πΐ, ἀδρεηαϊηρ 

οὔ ἐβούλετο οἵ φυλακὴν εἶναι, “ Δα ΠΕ νν]5Π64 {πδΐ ποίῃῖηρ 5μοι]α ΡῈ 

Ῥτοιρπί ἴῃ ὈΥ 568 ἴο [πΠ6 Μερδγιδηϑβ. 

ΘΟΠΊ6 οαϊίοβ δαορὲ {Π6 σοιτθοίίοη πρός τε ἴοῦ τούς τε Πελοπον- 
νησίους ΜΥ ὨΪΙΟὮ Ε͵νΕ5 ΤΠ ΠΟ {Π6 58Π16 56 η56 ἢ 8 δ ϑι6 0 σοηβίγπο 101), 

“ἢς νυ ϑῃεα {πεπὶ ποΐ ΟὨΪΥ ἰο ΚΕαρ συδγα οὐ Μεραζα Ὀπΐ ἀραϊηϑί 

{π6 Ῥεϊοροῃπδϑίδηβ.᾽ οἷον καὶ... γενόμενον. ΞΘΌΡΡΙΥ ἦν. ΤΠΕ 

ΔΙ] ϑῖοη 15 ἴο {ῃς δἰζοιηρί τηδ4θ ὈὉγν Βαβι δαβ οἡ ἴΠ6 ῬΙγαθαβ αἱ {ΠπῸ 

1ηϑιισαίίοη οὐ ἰῃῆ6ς Μερσαγίδηβ. (. 2. 93. 

ἑλὼν οὖν... τῆς ἠπείρου. ΤΠε οΠϊεῖ αΠΠΠου]γ οἵ {Π15 Ραβϑαρα 1165 ἴῃ 
[πε ψογάβ ἀπὸ τῆς Νισαίας νν]ΓΟἢ 271 562156 566 πῇ ἴο Ὀ6]οηΡρ ἴο προύχοντε, 

Ρυΐ ὧν οσέζίογι νγοἹα παίαγα!ν 6 ἴα κθη ἢ ἑλών, Μοβί βαϊΐουβ 
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σοηϑίσιβ {Π6ηὶ νυ] ἑλών, “ Πανὶηρ ἴα Καθ ἢτγϑί οἡ [6 Νίβαβα βἰάε ἔννο 
ΡΓΟ]βοιηρ ἰοννεῦβ Υ ΘηΡΊη65 ἔγοιη {Π6 568,᾿ Ραΐ [ῃς6 τηδαηΐηρ οὗ [Π15 

15. οί οἰθβασ. Τὸ δχρί δίῃ 1, (4) βοῖῆα ορροββε ἴο ἀπὸ τῆς Νισαίας [Π6 

νογ5 τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου. ὙἼΠΕ ᾿5]Δη4, ἴξ ἰ5 σοη]εοίαγεά, ἰαγ δ᾽οὴρ 

{Π6 σοαϑβί, αηα ορροϑῖίε ἴο ΝΊβαβδ, οἵ, 85 Τπισγαϊάεβ ϑᾶγ5, “οἢ ἴΠῸ 

ΝΊβαεα 5146, {πεῦὰ ὑεσα ἔννο ἴοννασβ Ὀ111 ουἱ ᾿ηΐο [Π6 568, ρεύῃαρϑβ 

ἴτοπὶ Νίβαθε 1[56]{, ἴο οἰοβα {Π6 ρᾶββϑαᾶρθ. ὙΠα656 ἴοννεῖβ ΝΊοϊα5 

8.5541164 ΠΠῸΠῚ {Π6 568, δη4 Ὀγ ἰβκίηρ μετ Πεοα {πῸ ρᾶϑβαρα ἰηΐο 

[π6 σμδῆηθὶ. Ηδ ἰπθη Ὀ1ΠΕ ἃ ἔογποδίϊοη αἱ {Π6 οἵπεσ εηά οὗ {π6 

σΠδηηΕ6] οἡ ἡ {Π6 ρατσγί Ἰοοκίηρ ἴο {Π6 πηδ] Π]δηα,᾽ 6 τα {Π6 15] νγα5 

ΠΘΔΥΘΥ ἴο {Π6 ΠΊΔΙΠΪΔΠα Δ ηα σου] θ6 τεδοῃεά Ὀν (τοορϑ5. 

(ὁ) ΟΙΠεῖβ ᾿πίεσρτεὶ ἀπὸ τῆς Νισαίας, “οῃ {Π6 5146 ἀϊδίαμς ἔγοσὴ 

ΝΊβαθα, ἴο ΒΊΟἢ 15 σοηίταβίεα τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου, “[Π6 Οἵ ΠΕΥ 5146 οὔ Πα 

1514 η6, (Παἰ ἸοοΚεά ἴο {Π6 πιδιη]δη . ΤΠΕ ἴννο οννεὺβ ἀΥαῈ σϑυρροβεά 

ἴο ανε Ῥβϑη διαί ου Μιηοα, δηα ΝΊςοΙα5 15 ἃπαογϑίοοα “ἴο ἢανα 

ΟΡΘΠΕΘα [Π6 Δρρσόδοῇ ἴο [Π0568 ρατίβ οἵ {Π6 ἰϑαηα τυλίοῖ αν ὁδέευφε7ι 

2164 ἑπνο Ζοευεγ5.. Βαΐξ 1 15 ναῦν ἀοαθία] 1[ ἀπὸ τῆς Νισαίας δηά 

τὸ μεταξὺ τῆς νήσου σ81) ὈΘΔΥ 510 ἢ ΠΊΘΔΏΙΗΡ5. 

(2) 1ἰ 15 Ῥεϑί, ἰῇ βρῖί6 οἵ [ῃ6 ογάευ οἵ [π6 νοτζάϑ, ἰο ἴαϊκα ἀπὸ τῆς Ν. 

ὙΊ ἢ προύχοντε. ΤΥ. “ Ἡανίηρ ἴακεη ἢτϑβί ἔνο ἴοννεὺβ ρτο͵]θοιϊηρ᾽ ἔτΟΠῚ 

ΝΊβαθα ὈΥ͂ ΕῃρΊη65 ἔτοτὴ {Π6 568, δηα Πανιηρ ἔπιι5 [Γεθ α {Π6 δηΐγαηοθ 

Ιηΐο {Π6 σβδηπηεὶ θεΐνψθεῃ {Π6 ᾿1ϑ]δηα δηὰ ΝΊβαθα, μα ἔογηβα α͵50 {ΠῸ 

Ρατέ Ὀγ {πΠ6 πηδιη]α πη ννῇΘγα 1 νγὰ8. ΡΟΘ510168 [ου ἰτΟοῸρ5 ἰο θ6 βεηΐ ὈγῪ 

αι. τ άρα, ον Υ 5ἤδ]]ονν νναΐευ, ἴο {Π6 5] ηά, ποθ 1 ἰὰν ποί ἔδυ ἔγοιη 

[6 τηϑὶ δ. ΕῸΥ {ΠῸ εΕἸΠρίϊς ἃ] ἐς τὸ μεταξὺ τῆς νήσου, ΤηΘ Δ }]Ρ 

ἐἸηΐο {πΠ6 σΠΔηη6Ε] Ὀεΐνεαῃ [Πς ἰδία πα δηα {Π6 πηδι ]δηά,᾽ οὗ. ΑτΙβίορῃ. 

Βιτάβ 187 ἐν μέσῳ δήπουθεν ἀήρ ἐστι γῆς, ΠΕΓΕ ΜῈ ΒΌΡΡΙΥ καὶ οὐρα- 

νοῦ, Δαβοῆν!]. ΟΠοΕρΡἢ. 63 ἐν μεταιχμίῳ σκότου, “ ὈεΕΐννεεῃ ἀδΥΚη 655 

ἽΠῸ [15 Π|} 10 5Π1|εἰὸ΄5 ποία πα τη: 4α 815. [παρ 181. Το τὸ 
ἐκ τῆς ἠπείρου, “τῃ6 ρατί Ἰοοκίηρ ἴο {Π6 πηδ] ]δηα,᾽ οἵ. 1. 64.1 τὸ δ᾽ 

ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ τεῖχος. Μίηποεα 15 πον ρατί οἵ {Π6 πη η]αηα νῃΙΟἢ 

τη Κ65 {π6 σεορίδαρῇῃϊοαὶ αἸ ΠΟ] ΠαγάοΥ ἴο βοῖνα. 

7172 τεγεογα ἐογιας 51:4776714167 οΥ ίαίαεα. 16 δέῥαξαφαι φέφαι 

Ζλε77 σατέ56 δε707γ6 βυε δῤαγία γμασες, 

πολιορκεῖσθαι, “ἰο εηάιτα {Π6 516 σε. 

προσέβαλλον, 565. οἱ Πελοποννήσιο. Τῆς ἰξεη56 ἰπηάϊσαίθβ (ῃ6 

τερϑαίϊβά δἰίβοϊςθ. ϑοῖηβ Μ595. τεαὰ προσέβαλον, “ Παὰ αἰζαςκεά: 
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εἰρημένον γάρ, 5ς. μὴ ἑλεῖν. ὙΠΕΥ ν]5Πη6α ἰο δοαπῖγε Ῥ]δίαθα Ὁγν 

νοϊἴ ΑΙ ΘΌΥΓΘ ἢ ΘΓ, 50 {Παΐ, 1 ἐνεσ ἃ ρΡεᾶςα ννεῖα τηδάθ ἢ ΑἸΠΘη5 

ΟἿ ἴ6ΥΠ15 οὗ {πε πλαΐμα] σαβϑϑίοη οἱ ρ]δοαβ δοσαϊγεά ἴῃ νγατ, Ρ]αΐαεα 

τσ ηΐ ταπηδῖ ἢ {Π6 Ρροββθβϑίοη οὗ {πῈ 1,δοθαἀδεπηοηθ 5 ἃ5. Πανίηρ 

ΠΟΠΊΘ ΟΥΕΙ ἴο {Ποῖ οὗ 115 ον δοςοσά. Κ΄. 5. 17. 

ἀποδίδοσθαι, ραϑϑῖναΕ. ΤΠΘ 5}]6οΐ οἵ ξυγχωροῖεν 15 οἱ Πελοπον- 

γνησίιοι. 

ἀνάδοτος. Α τὰτε ψοτά. 

αὐτῶν, “ οἵ {ΠΕ ΠΊ56]ναε5. 

λέγοντα, εἰ βούλονται... .. οὐδένα. [11 15 τιϑ114] ἴο εἶκε {π6 ννογάϑ εἰ 

βούλονται ἃ5 σ'νίηρ [Π6 αΠααϑίοη Πα Ιτεςί]ν, ὁ“ βαγίηρ, ατα {Πα Ὺ 11 Ρ 

ἴο ἢαηά ονϑῦ [Π6 οἰγ ἴο {πῸ 1,Δοραἀδοιηοηϊδη5 δ πα ἴο 56 {πε πὶ 85 

7πᾶρεβ, δηα ἴοσ {Πεπ ἴο ριη]5ἢ 1Π6 σιμ]γ, αἴ ΠΟ ΟἿ ἀη]} 51] ὃ 

ΤΠΕ δἰζθσγηδίϊνα 15 ἴο τῆδῖκα εἰ βούλονται ἴῃς ῥτοίε515 οἵ ἃ οῃ- 

ἀϊοη4] σεπίθηςβ ἢ (ῃ6 ἀροάοϑιβ ὈΕΡΊΠηΙηρ δἱ τούς τε ἀδίκους. 

γε 1ῃδῃ μᾶνε τε [ο]ονεά Ὀγ δέ (1655 να δάμη {π6 σοπῃ͵δοίαγα 

τούς γε ἀδίκους) οἵ νΏΙΟΙ [Π6Γ6 ἃ΄α ἃ ἔενν ᾿Ἰηβίδῃςεβ ἴῃ ασεεῖς, κολά- 

ζειν ταιϑί Ὀ6 ἃ ρύξεϑεῃί ψ ἢ ἃ {ὰΐυτα βεῆβα Ἂχρύθϑϑιηρ {πῸ αΐατα 

Δοίίοη δ5 δἰγεδγ Ῥερσιηῃ ἴῃ {ΠΕ6ῚῚ Ιηϊεηϊοη. ΤΠ αΙοΥβ. οουταοΐῖ ἴο 

κολάσειν. ΤΠΘ ΤοΤα 1588] Γαΐυτα 15 κολάσεσθαι. 

ἀγαθὸν τι. ΤῊἼΘΕ ρΡ]εομαϑβί!ο τι 15 ἢοΐ ᾿ἱΠΊΡΟ551016. [ἢ {Π6 τερβίτοη 

οὗ {Π6 [ογπλμ]α 1η ο. 54 δηα ς. 68 1ἰ 4ο65 ποῖ σα. 

προτάξαντες σφῶν αὐτῶν, “ Πανίηρ Δρροϊηΐϊθα 8ἃ5 {Πεἰτ 5ροϊζεϑιηδῃ. 

Μ7ε τη γγε,αδζϑα ὀδεατέδθ τὸ ἔγηοίεαί γοῖε, ὁτεΐ ζγοτυ αὐ γ6α7, 9147 4071-- 
βαφγιες πὐας γιϊδῤέασσα. 72 5δοηι5 τῦὸ αγὸ ὀγορἠξ ο ἃ ἐγίαξ αἰγεασγ 

2γεγμάροα, αγιαἱ ἐλαΐ γοῖέ αγὰ δας) βεῖ7,0᾽, 145 10 δε α)127,1057γ} οὕ 

416 71 λοόαγι5. Υοΐ σῤεξαξ τοῦ »ηιδί, ἐλαΐξ τὐὸ αν ἐδξᾶψέ 710 5{0716 

271:{147}72)6ω1 10 5661476 0147 δα7δέγ. 

ὙΤΠΕ ααεβίίοη Παά Ῥεβθὴ [ταπηθα 50 85 ἴο ἜἼχοϊπάς 8]1] τείδεγεησε 

ἴο Ἔνεηΐβ ρυῖου ἴο {Π6 ργεβϑθηΐ ψασ. Βαΐ {π6 βρβδῖίκθσβ, ἴῃ οσάβθυ ἴο 

5Ππον [ἢ6 υηΐδιγπ 655 οὗ {πῈ6 4αεβίίομ, ΡῸ ἔασῖμευ Ῥδοκ πα ταπηϊηα 

{Πεῖγ ἡυᾶάρεοβ (1) οὗ [ῃῆς ἢγϑί δ] απος οἵ Ρ]αἴΐαθα ἢ ΑΙΠΘη5, σοη- 

οἰα 464 αἱ {πε τεοοιηπηθηάαίοη οὗ {Π6 ΤιΔοςἀδεπηοηϊδη5 {Πα βαῖναβ 

(2) οὗ πε Ῥεγϑίδῃ νγδῦ, νι ἘΠΕ], Ὁ ραἰτοιβιη δηα [ῃς γεββοῃ οὗ 

1η6 ὙΠεΡδη5, πα [πε σσϑϑί ν]οίουν ραϊηθά αἱ Ρ]αίαθα ὈΥ͂ Ῥδιιβδῃϊαϑβ, 

ΨηὴῸ ἀεάϊςαίεα {Πδΐ 5011 δῃηὰᾶ Ὀιιγεα 15 ἀεδά {πογαῖη ; (3) οἵ {ΠῈ 

αϑϑιϑίδηςα {Π6Ὺ Ὀτουρῃϊ ἴο {π6 ϑραγίδῃβ δ {π6 {{π|6 οὗ {Π6 γενοὶξ οἵ 
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ΠΠοτη6 ; (4) οὗ [ης ἰγεδομαίοιβ αἰΐβοϊς τηδάθ ὈγῪ {πΠ6ὸ ὙΠοΡδη5 δἱ 

ΡΙαΐαδα ἴῃ {1πη6 οὗ {τπς6. 

ΤΠ 5ρβεοῇ 15 ΠΟΤΕ σὑΠϑίουίσαὶ δηἋ ραβϑίοηαία 8 ΔΗΥ͂ ΟΙΠΕΓ 
οὗ [ῃ6 βρεεοῇαβ ᾿ἱῃνεηίθα ὈγῚ Ὑπαογήϊαθβ, δηα [Π6 5ρεακεὺβ δῖα 

τηδϑβίουβ οἱ {Π6 δτί οὗ γερεαίϊηρ {ΠῸ βϑηῆγα Ρροϊηΐβ ἢ αἰ ἤδγθηΐ ἔουτηβ. 

πιστεύσαντες, “ Παν]ηρ σαϊηεα σοηπάθηςε ἴῃ γοι. 

καὶ ἐν δικασταῖς... φέρεσθαι. Τῆς Μ595. τεδά ἐν ἄλλοις ἴο ψΨΠΙΟΝ 

1 15 οΟὈ]εςίεα {πὲ πόνεσε εἶδα ἴῃ ΤΠπαυογαϊάθα ἄο να πα {Πα ρῥτο- 

Ροϑιίοη τερεαΐϊεα ψ] ἢ δη αἰἰσγιθαία οἵ ἰπΠ6 σονεσηθα ἤρα. ἐν 15 {Π6 

[οσθηβις ἐν, “ἢ {Π6 οσουτί οὗ ᾿“Ὀείοτα.᾽ δεξάμενοι, “51Ππ 66 νγα σῇοββ, οἵ. 

1.143. 2 οὐδεὶς ἂν δέξαιτο... τήν τε αὑτοῦ φεύγειν. ἢ ὑμῖν 15 ῬΤΟΌΔΌΪΥ 

οσοΥγεςί ; {Π6 Ρ]θοπα5ΠῚ 15 {|κὸ ΤΠυογ 465. δεξάμενοι (οΥ δεξάμενοι 

ἄν) 15. ποΐ σο-ογαϊηδίθα ἢ οἰόμενοι ὈΥ καί θαΐ 5 οταϊΠαϊβα ἴο ἡγού- 

μενοι, σ᾽νηρ {Π6 τεαβθοὴ ΨὮΥ ἴμεν εἐχρεοίεα ἴο νη 1πϑϊσ6. καί 

1018 οἰόμενοι ἢ ἡγούμενοι. ἘἈδΔάϊηρ ἐν, τα 5]αΐα “ δηα {μη κΚίηρ 

{πᾶΐ ὈΥ Οὐ σοῖς ἴο Ὀκ {πΠ|εα Ὀγ γου (45 ᾿πἀδεα νὰ 8.6) δῃὰ ἤοηα 

ΟἾΠΕΥ ψα 5ῃοι]α Ῥεϑδὶ βεουσα 1πδϑί1ς 6. Βαδαάϊηρ ἄν, “Δηα {πιηκιηρ 

ννῈ 5Πο 14 Ρεϑί βεουτα 5.166 δίησα νγα 5ῃοι]α ποΐὶ ἢανα σμοβεη το 

6 ἐτπιεα ὈΥ οἰπεῖβ μδῃ γουγβεῖὶνεβ. 

2 φοβούμεθα μὴ... ἡμαρτήκαμεν. ἴῃ ἃ οἶαιι56 {πα ΕΧΡΙΈ5565 {(Π6 

ΒρΡΘδΚΕΙ5. τη ταρδγαϊηρ 8 δνεηΐ, ννγα 5Πο0]4 πδίυσα!!]ν Ἔχρεοὶ 

ἃ ΞΕ) ποίῖνα ΟΥ̓ ορίαίινα, θαΐ {Π6 ᾿πα!]ςσαίνα 15 ργείεσγεα γῇεη {ΠῈ 
Βαρρεηΐηρ οὔ {ΠῈῸ Ἔνεηΐ 15 [6] ἴο Ὀ6 ἃ πηδίίευ οἵ ραϑί ἔδεί. 

τό τε ἐπερώτημα βραχὺ ὄν 15 ςο!Πρ]εα ἰο προκατηγορίας οὐ προγεγενη- 

μένης ἃ5 σ᾽νίησ [Π6 στουπάβ οὗ {Π6 ᾿ηΐθθησοθ. (Οηβθα θην βραχὺ 

ὄν τηυδέ 6 {π6 δοσιβαίνα δρβοϊαία ἴο ΘΟ {πΠ6 Θρεακεῦ σμδηραβ 

ἴου 1ἴῃ6 ϑαϊζε οἵ νδιϊείυ, " σοῃ)]εοίασιηρ [Π15 θεσαιβα ΠΟ ᾿παηϊοίπηεηΐ 

85 θεεῆ ριείεσσεα ἀρϑιηβί τι5, Δη4 Ὀδοδιιδα ἴῃς απδϑίιοῃ 15. ἃ Ὀτιεΐ 

οης. 
ᾧ τὰ μὲν ἀληθῆ... γίγνεται. τὰ ἀληθῆ 15 {π6 5 }]6εςΐ οὗ γίγνεται, 

Δῃα ἀποκρίνασθαι 15 ἴῃ ερεχερείϊς ᾿πΠη1να, “το ΠΟ ἢ 4ααβίίοη {ΠῈ 

{τὰ 15 ἀδηηδριηρ [ΟΥ̓ ΔΏΒΝΝΕΓΙΏΡ, 1. 6. ΤΟΥ δῇ δήϑννεσ. (Οἱ. μοΐε οἡ 

3.2.2. ΟἸΠΕΥΒ ΔΚ τὰ μὲν ἀληθῆ ἀποκρίνασθαι ἴῃ 50]εςί οὗ ἐναντία 
γίγνεται. 

3. εἰπόντας τι κινδυνεύειν. ΤΠ Ψ»ΠΟ]6 5655 [4115 οἡ [Π6 ρδυίοὶρίθ. 

(ΓΕ, 1. 20. 2 βουλόμενοι δράσαντές τι καὶ κινδυνεῦσαι. Τταηδίαία “το 

5ρ6δκ 2 6θὴν τῇ ννε τηιιϑί σἱϑκ Οὐσ Πν65.᾿ 
ὁ μὴ ῥηθεὶς λόγος 15 Εαυϊναϊεηΐϊ ἴο τὸ μὴ ῥηθῆναι τὸν λόγον. 80 ἴῃ 

.: 
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Τ Αἴ παφηιῤίης ΠΙΦοίο07. τα 16 1055 οὗ Ἡβδοΐοτ. 80 ψχὲ τηἱρῃΐ αν, 
“ἼΠ6 πηβροίκεη νοζγά. 

αἰτίαν... ὧς, “ἃ ΤΕΔ50ῃ [ΟΥ̓ 56] ΓΘ ργόδοῇ οἡ [Π6 στουηά {Παί. 

4 ἣἣ πειθώ, “{Π6 πηεδῃ8 οἱ ρευβϑιδάϊηρ γοι. 

ἡμῶν ὈΕΙΟΏΡ5 ἴο τὰς ἀρετάς, Δα 15 ραΐ ἢτγδί ΟΥ̓ ΕἸΡΠ 8515. 
αὐτό, “ [15 1 ΓΘΥΙΟΥΙγ.᾽ 

54 [36 τυξίζ γε)ηΖ7εἴ γο1ε ο7 0247 δογῶίοος ἴο (γδέες αγιαῖ 70 γοτεγοοῖσεε--- 

τὐ6 γοιέσἠΐξ αὐ “41γἠεηηιζδῆτέηι αηαΐ αὐ ῥέαξαφα, «για τό ὄγοτεσλέ γοιέ 
αζά αἴ ἐλε ζει οΥ ἦε Τείοξ γενοζί. ᾽ 

Ι πρός... ἐς, “Ουὕ ἀδίβησα δραϊηβδί ἴΠ6 ΤΠΈΡδηβ5 δηά οἱἵτ ΔΡΡ68] ἴο 
γοι. 

ἃ ἔχομεν δίκαια, “{Πς 15{1Ποφίϊοη γγα ροϑ5655. 

δεδραμένων. ΤἬὮΕ ἴοττη δεδρασμένων, [οπη ἃ 1 ΠΘΔΙΙΥ 41} ἔῃ Μ 55. 15 

ΝΕΙΥ Ταγα 1 Αἰ [ΠΟῸΡῊ 1 ΟσσαΓ5 ἴῃ ἰαΐα ροβα. Ομα ᾿ηΐθσίοσ Μ5. 

ῬΙ͂Θβεσνεβ {πῸ Ατίς ἔούπι δεδραμένων. 

2 αὐτούς, “πεῖ γοιι γουτ5εῖνε5.᾽ 

3 τὰ δ᾽ ἐν τῇ εἰρήνῃ. Αἡ δάνεγθϊ!αὶ (1π!6ΓΠ4}} ἀσοιιδαίῖϊνα πα! γίηνσ 

ἀγαθοὶ γεγενήμεθα. 

5 ὅτεπερ δή, “αἱ {Π6 νεΓΥ Ἰηοιηθηΐ ννΠεη.ἢ 

μετὰ τὸν σεισμόν. Τὴ6 Θδαυίπαμπαῖκα δηά τανοὶὶ οἵ {πε Ἡεἰοίβ, ὈῪ 

ννΠ]Οἢ {ΠπῸ ΘΡατγίδηϑ γε ργανεηίθα ἔτοτῃ ᾿νδάϊηρ Αἰςδ, α΄α τα]αϊβα 

ἴῃ Το. 1. ΙΟΙ. τὸν σεισμόν, “16 νγ6]}1-Κποννῃ βαγί παῖζε. 

ἡμῶν αὐτῶν, “ οἵ Οἵ ΟΥ̓ ΟἸΓ]ΖΘΏ5.᾽ 

55 71αξ τὐό γε οτεέ τυΐΐλ γοῖέ σ᾽εὀσοφιο7ζν τυας γο147. τοι γαϊεζί, ΥὙΓ0Ίέ 

γεῤηείδοαῖ 1:45 τυλέ7ι τῦϑ δοϊεσλέ γοῖιγ αἰζίαγος για ὀακίο 1ὲ5 ζ14771 Ζ0 

216 ΑΙ {λεγζα5. [773ὲ σοιέαῖ μοί «65ε7Κγζ ζἦεηι αὐεγεναγας αἰ γοτέζ 

ὀϊζαεἴζγιο. [738ὲ τυόΚε ὀοιέγιαῖ Ζο ἔλεγε ὧν ογαζίζεας αι φγΖυϊίοσόο. 

δέ τὐῷ ηη1έ5: γ10ζ ὧς ὀέαγιεραί 707 τυλωΐ τὐό ἐἿ121ωἷ τέ216167 ο7γ6167.5 77, 0771 

ζ6 σακε7ς5 97 ο147) σοι )ϑαφ7αςγ,. 

Ι δεομένων γὰρ. .. ἀπεώσασθε. (. 3. 13. 7 βοηθησάντων ὑμῶν προθύ- 

μωὼς πόλιν προσλήψεσθε. 80 Ὀε]ονν γν Πατα {Π6 ᾿ηἤπεηςε οὗ ὡς δηα {Π6 

Ἰῃτοτροϑιτίοη οὗ ἐγγὺς ὄντας σα 1565 {Π6 σα ηϊνα ἀρ ϑοϊαία (ἀποικούντων) 

ἴο 6 νυυιτβη ᾿πηϑἰθδά οἵ [πΠ6 ποιηϊηδίϊνα. 

3 εἰ δὲ... οὐκ ἠθελήσαμεν. οὐ ποῖ μή 5ϊης6 εἰ Ξε ὅτ. 

ἄλλως τε καὶ ... μετέλαβεν. τις Ξε νγνε. Τταηϑίαία ἦ Θϑρε ΟΊ Δ }Π}Υ 5116 6 

ἴου τῃ6 σοοά 5βϑύνϊςε πεν πα ἄοῃε τι5, δηα ΟΥ̓ ΟἿ οὐ τεααθϑί ΜῈ 
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ϑεσυγαα {ΠΕ Δ]]Π]Δησα δηά ταοεϊνεα ἃ σῆδσα ἴῃ {Π6]Γ οἰν}] τὶρς5.᾽ 
ΘῈΟἢ σὶρ 5 νεῦα ποΐ {Π6 ΡΌΌ]Ο στρ η5 οὐ νοῖπρ ΟΥΎ Ὀεϊηρ εἰεςϊεά 

ἴο οἵῆςε, Ραΐ {πΠ6 ρτῖναΐα τὶρης5 οὐ 1 ΕΥ̓ ΠΊΔΥΤΙ ΡῈ Δηα οἵ ρυγοΠ 515 

δηα ᾿ΠΠου ηρ Ια. ΤὨΙ5 Ππλϊ 64 οἰ ΠἸΖΘΏΒΗΙΡ νγὰ5 οδ δα " Ρ]αΐδβδῃ 

ΟἸΠΖΘΏ5ΠΙρ.᾽ 
4 ἃ δὲ ἑκάτεροι . .. ξυμμάχοις. ἅ 15 {Π6 Ἰῃηΐεγηδ] δοσυβαῖνθ. ἐξη- 

γεῖσθαι, “ἴο βἶνε ΟΥάεΥ5 ἃ5 ΗΠ ΕρῈΠΠΟη65. Ττδηϑίαΐα ὑΡαϊ (οΥ {Π6 ᾿π]ὰηο- 

το 5 γοι Βα ν σα Π]ν ΙΔΥ ὩΡΟῚ {Π6 811165 νΠοπῚ γοῦ Θά. 

,56 7 γεῤοίζέγι ἐλ6 7 εδαι ἐγιναδίογι τυ ογιῖν εἴα] τυλαΐ αἰΖ γεό71 Ποϊαῖ ἐο 

ὧδ γίσλζ. 200 γιοΐ αἰδοτν γοιεγ 7ιεαἰσεητογιίς 0 ὅς τυαγῤεα ὧν γεα7 οἵ 
71.227 α12720511}7. 7ηγ1 {16 εγοίαγι τυαγς ἔλεγ αἱαφαί 114 Ζγνακε7, 

τὐλήσ τό αἰΐεῤίαγεα αίΐγίοζίεηε ἐλαΐ ομίτυείρης ὁ.7 2γεδογιξ 

Μαμάζ.. 200 ποί 2Ώφγεγη25 1745. 707. 9147 (25 Ζγογεσίσαί αἰζασληηε)ζ δο 

“11:5. 

2 ἱερομηνίᾳ 15 ΞΟΠΊΘΕ(1Π165 ΔΡΡΙΙΕΩ͂ ἰο ἃ γἜΟΙ]Ε τῃοηίῃ, 1 [Π6 πιοηῖῃ 15 

ΟΟσΟΕΡΙΘα ΕὨΓΓΕΙΥ ΟΥ ΠΊΔΙΉΪΥ ΙΓ ἃ. τα]ρίοι 5 [οϑίϊναὶ, βοπηθ τ πη6 5. ἃ 5 

Βεγα ἴο ἃ ραγίςαϊαυ ἀδῪ ἴῃ {Π6 πιοηίῃ. | 
3 εἰ γὰρ... λήψεσθες Τῇ ννὰ ΚΘαρ (πὲ Μ595. γεδαϊηρ ἤεσα ννὰ τηιϑί 

{τα ηϑ]αίθ, “1 γοῖι πηθϑη ἴο ᾿ητεγργεί ᾿πϑίϊοα ὈΥ ἰῃς βἰδηάαεατσα οὐ γὙουΓ 

ἱπητηθαϊαΐα ἰπίεγεϑί δηα {Π6 1 ΠΟΒΕΠΙΥ ἴο τ15,᾽ Δηα σαρροβα {πὲ μα 

Διίιοὶα 15 564 ἴο σοπηθσοΐ ἔνο αἰἤεγεηΐ 4685, θθοδαβα {Π6 1πἰθγθϑίβ 

οὗ {π6 Τ,μΔοραἀδεμηοηίδηβ ἀπα {πῸ Ποϑίν οὗ ῃ6 ΤΠΕΡαἢ5 Πεύα σοτη- 

ὈΙΠΕα ἴο ργοάμποα {π6 βαῖηα εἴδξοΐ, δη6 γεσῦα 50 δύ ἰΙἀθηΐςαὶ. Τηα 
ν]οΙεηΐ {γα]θοί!οη οἱ τε (οπλϊ 6 ἴῃ ομα ροοά Μ3.) πηδᾶν θὲ ἄπε ἴο 

8 ἀ6ϑίσε ἴο ορροβε ὑμῶν 8Δη4 ἐκείνων ἃ5 ΜῈ]] δἃ5. χρησίμῳ ἃ Πα πολεμίῳ. 

ἼΠῈ Ἐχρσεβϑίοη τὸ ἐκείνων πολέμιον 15. πΠιι541. ὍὙΠ6 σοΥτεοί] ἢ 

πολεμίως ννοι]4 ταπλονα 411 ἀπο 1{165 τοση {Π6 ϑεηΐθεησθ, “1 γοὰ 

Ἰηΐοσρσαῖ }πϑίϊςε ἴῃ ἃ πη νοϊεηΐ βρισγιῖ, Ὁγ {Π6 ϑίδηάατα οἵ γουγ ἴη- 

[εγαϑὲ δηα {πεῖτγ5.᾽ (ἢ 4. 17. 3 λάβετε δ᾽ αὐτοὺς (1. 6. τοὺς λόγους) μὴ 

πολεμίως. 

4 πολύ Ροα5 ψ|Π μᾶλλον, 56. ἦμεν. 
5 τῆς νῦν ἁμαρτίας. ΤὮ5 σεαηϊίνα, ψ]Ππουΐ ἃ ργεροβίίοη τερϑαίβά, 

Δίζευ ἃ νευῦ σομῃηρουπηαθα ἢ ἀντί 15 γΑΓ6. 

μᾶλλον. δίποΥ πη Ὀ]αμηδά, 

πρὸς τὴν ἔφοδον, “1Π νίενν οἱ {Π6 ᾿πναϑβίοη.ἢ 

αὑτοῖς, {Π6 τεδάϊηρ οὗ Μ οηΐυ, 15 οὐνίοιβὶν ταααϊτεα. [1 15 ἴο 

ΡῈ ἰδκβη νι πράσσοντες. αὐτοῖς Τηϊϑὶ ΤΕΙΕΓ το {ῃ6 ῬεΥβιδη8. 

5. 
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ἀσφαλείᾳ -- δι’ ἀσφαλείας, οἴ. 3. 82. 4. “ΝΒ αἸά ποΐ εηάθδανοιι ἴο 

ΠΟΙΊΡΑ55 {ΠΕῚΓ οὐ 6η65 ἴῃ δαΐείγ. 

ὧν ἡμεῖς γενόμενοι, “ΔΙ ΠουΡῊ να ἰουπηεα ρατί οἵ {π656.᾿ 
ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς, “ (οΥὙ [ῃ6 54Π16 5οτί οὗ σοπάμοί.᾽ 

καίτοι χρὴ ταὐτὰ... καθιστῆται. Τῆς ραββᾶσα 15 8 ΔΡΟΪΟΡῪ ἰοῦ 

ΡΙαίδεδῃ δι ἢ ΠΠ]Πη6855 ἴο Αἴμθηβ. ὙΠανῪ ατἴὰ Κεαρί ρτδαίεία! δἰκα 

ὈΥ συδι{πᾶς6 δηά ᾿ητεσγεϑῖ. (“) 10 15 ἀβΈδ!ν {τα 5] αἰβα " δηα γεῖ να 
5ῃοι α 5Πον Οὐτβαῖνεβ σοηϑβιϑίθηϊ ἴῃ οὐἵ Ἰπαρτηθηΐβ, δηα να βου α 

ΠΟΙΒΙ ΘΓ ἘΧρθαϊθηου ἴο 6 πηεγαὶν [Π15--- θη τηθῃ [66] δπαυτηρ 

διδαιαἊε ἴο σοοά 411165 ΤΟΥ {ΠΕῚΓ δεν! α5 Δη6 γὙΟυΓ Ο ᾿πητηβαἸαΐα 

Ἰηἰαγαϑίβ ἰο ἃ Ἷεγίδίη δχίθηϊ τα βεουσεα. Βαϊ ἔχωσι ἔογ ἔχῃ τις 15 

ἸΠ1Ο]ΘΥΆ 16, πα 16 σοιη]ηδίϊοη οὗ ἃ σἜηοσαΙ ΜΙ ἃ ραγίσα]αῦ 

βίδίειηθηΐ ἴῃ [Π6 58Π1|6 βϑηΐεηοα 15. πηιβι8]. (ὁ) Μοβὲ εαϊίουβ 

δαορί {πε οοΥγεοίοη ἔχουσι ἴοΥ ἔχωσι ἀρταεοιηρ ΜΙ ὑμῖν, “ ΠΕΏ γοιῦ 

ἴε6] Ἰαϑίηρ σταίπᾶς ἴο σοοά 411165 [ῸΓ {π6 1 βεύνιςθβ, δηα δ 1ῃ6 

ΒΔΙΏΘ {1ΠῚ6 ὙΟῸΓ Οὐ ἱΠηΙηΘαἸαία ᾿ηἰεγεϑίβ 86 ἴοὸ ἃ σογίδιη δχίεηϊ 

βεσυγεα. ᾿ς. ΤἼ1Ὰ6γᾺ]]γ, “της ᾿πητηθαϊαίε ργεβεηΐ 15 50 ογάεγεα 85 ἴο 

6 υϑεῖὰ] ἴο γου. Βαϊ {πΠ6 Ροβιίοη οὗ νόογαάβ 15 πππι5ι8]. καί ἀπά 

που 5ῆονν ἰπμαΐ ἴο δϑδοῦτα ομδβ ον ἱπηπιααϊαία ᾿ηΐεγαϑί 15 1655 

πηροτίδηϊς [8 ἴο Ὀδ6 »ταίεζι. 

Υοιεγ γεῤιίαΐζογ, 707. γιοὐτ ἐν 15 αὐ σίαζε. 72 τς δσλαηιοζε ἐλαΐ νγ6, 

776» αἰῤ 9:47 δασγίεσς 07. ἐλε φολη71ογ7γ1 σαϊέ56, σἠοπία ὧς ἐἶἐπέγογεαῖ 

ὄν γου. ἵ2ε οἰαγιαῖ εοίῤέῥσες αγιαἱ τεγιαϊαεαῖ, αγιεἶ 0147 707727167. 567 1665 

2γοπέ ::5 ποΐ γι, 

ἀνδραγαθίας. Μοτγτε ἴῃ {Π6 σξῆσσαὶ βεηβε οὗ “πον. 

ἐπαινούμενοι δὲ... . μεμπτῶν, “ Ὀπΐ γοι! ΔΓΕ ὈΓαϊβαα οὗ πΊδη, πᾶ νε, 

ψγο ϑἰδῃά δ γοῦν Ὀδ1, δῖα οἵ Π0 τηδϑδῃ γϑραΐα.ἕ 
δρᾶτε ὅπως μὴ .. - ἐπιγνῶναι. ἐπιγνῶναι {15118}}0Υ τη 8η5 ἴῃ ΤἬοΥ- 

ἀϊάε5, “ἴο ραᾷ85 ἃ ῃξν βεηίβηςβ. (ἢ 1. 70. 2 ὑμεῖς δὲ τὰ ὑπάρχοντά 

τε σῴζειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδέν. Ἡετα, Πονγενεῦ, Π0 Ῥγαν]ο5 5εηΐθ 66 

Ππαὰ θεβθὴ ραβϑβεά, δπᾶ {π6 ψοζά τηδὲ θεασ τς τηθδηϊηρ ἃ Πα5 Ί ἢ 

Ιαΐβ νυυῖατϑ, “ Ρ855 ἃ ἡπ41ςῖ8] βεηίεηςε. Ὑτγαηϑίαία " θαννασα ἰθβδί τηθῃ 

ἌΡΡτονε μοί {Παΐ οἡ Ὀγανε τηθη, [ΠΟῸΡἢ γᾶν Υ γοῦγβαὶν 5, γου ραβϑεα 

ἃ ἀἸσσσδοαῖι] βεηίεησα. 

ἱεροῖς τοῖς κοινοῖς. ΘΌΓΝ 85 {πΠο568 οἵ ΟἸγπιρία απὰ 1) εἸρἢ]. 

πανοικεσίᾳ. 80 νΥΠΓς}6Π σοΥγαοί]γ, ὁ νἹΠ 411 {Π6ῚΓ Πουι565.᾽ 
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ἀπωλλύμεθα τείετ5 ἰο {π6 Ὀυτηϊησ οὗ Ρ]αΐίθβαθα Ὀζ τπΠ6 Ῥεγϑβίδῃβ, 

θη {π6 ΠΑΡ ηῖ5. νεσα ΟὈ]ΠΡΕα ἴοὸ ἀραπάοῃ [π6 ἴον δἱ {πε 

ΔΡΡτοδοἢ οὗ Χοσχαβ. 

ἐν ὑμῖν. ΕὈΓΘΏΒΙΟ ἐν, “δ γου ὈΔΓ. 

Θηβαίων. ΑὈΙαίϊνε ΡΈΠΙΪνΕ ΙΓ ἃ ψοτὰ οἵ σομηρατίθοη. [ς 

ἀξποίθϑ {Π6 ροϊηΐ ἔτῸΠῚ νυ ὩΙΟἢ {ΠΕ61Γ ἸΠΓΘΤΙΟΥΙΥ (ΠΕΓΘ) 15 βεραζαίθά. 

τότε μέν, “ ὈΕΐΌΓΕ ΟἿΓ 5 ΓΓΘΠ ΘΓ. 

εἰ μὴ παρέδομεν -Ξ 21252 γα (126125.56771145. 

διαφθαρῆναι ἀερεπάβ οὐ {πΠ6 ἴ΄66 οὗ ἐκινδυνεύομεν σοῃίΐαϊηεα ἴῃ 

ἀγῶνας ὑπέστημεν. 

θανάτου δίκῃ κρίνεσθαι, “ἴο Ὀ6 ἰΠ]6ἃ 1 ἃ {{14] ἔοτ ΠΠ|ὸ ΟΥ̓ ἀδδίῃ. 

ΓΕ 8. 68. 2 θανάτου δίκην ἀπολογησάμενος. ΤΠΕ σοηϊηνε βίδη δ πῃ 

ΔῊ δ ἀ]δοῦνα) ταϊδίϊοη ἴο δίκῃ, βρβοϊγιηρ {πΠ6 πδίαζγα οὗ [Π6 {{|4]. Οἠα 

ἱπηροτίδης ΜΆ. ομηϊῖβ δίκῃ. θανάτου ν71}} [Π6ἢ 6 {π6 σεηϊνε οὗ 

ὍΤΕ: 

ἀτιμώρητοι, “ΙΓ ΟΠ ἴο ΘΠ ΟΟΟΙΓ τ15.᾿ 

58 Μεζογ αγιαῖ δεεαΐό ἐγ αηην ὧν σῥαγέιρ 5. Γ77ε ἀγέ γ1:0ὲ γεαϊίν γο27᾽ 

1 

4716771165, α7τωῖ 797107γ60. 65. τῷ “ὐλοηῖ γοῖέ σαῤίτγεαί τὐ67γ6 σαῤίζυεσο 

67:27} 1171 φιέαγ 267. ἀγα γο147. εογιοίαγιζ ὀογεΐαςίογο. οίλζι γοῖέ 

οΓ {λέ ἑογιός 977 γο47 γαΐδεγζς φογιδοογαΐξεαί 1722 047. ἑαγα. 220 γιοΐ 

οφγέυς ο7 {617 «τυογλοζῤῥέγς 2λ6 Ζογιῤῥες τὐλεγε ἔλεγ φγαγεώ 

7.0. συτἹεζογγν οὐθ7 216 Ῥεγϑέωι5. 

τήν τε δωρεὰν... . πρέπει. αὐτούς τείε.Πηρ ἴο {πΠ6Ὸ ΤΠΕΡδη5 15 {πῈ 

δοσαδαίϊνε δἰζευ ἀνταπαιτῆσαι. ὑμᾶς 15 {πΠ6 5} ]εοί οὗ κτείνειν ἃ5 15 

ΟΙεαΥ ΠῸΠῚ οὖς μὴ ὑμῖν πρέπει. Ἰταηδίαίαε “Δηα νὰ Ῥερ' γοῦ, ἴῃ 

Ταίαγη ΤΟΥ ΟἿἿ 56 ΎνΊΟ65, ἰο 85Κ ἃ ἔδνουῦ οἵ {πεπ|---ἰἰῃδΐ γοῦ 5Πποι]α 

ποίῖ ΚΠ] Ἰηθη ΠΟΙ. 1’ ἀἸΙβοποιῖ5 γοι το Κι}. Οἶἴξδη, 45 μεσε, {πε 

ασεηΐ οἵ {π6 ᾿πἤηϊνα 15 πο σίνθῃ 1 {π6 ἰοσπὶ οἵ {π6 βεηίβηςα, 

θυ πγιδὲ ΡῈ σοπῃ]εοίαγοα τοι [Π6 σοπίοχί. 1} Ἠοηι. 1]. 9. 230 ἐν 

δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι νῆας, νῆας 15 ἢτδί οΟἸὈ]εςῖ {Π6η 50] 6οΐ οὗ 

της ᾿πῆηϊτἰνθ. 50. τὰοῇ {π6 ᾿ηΠηϊίνε τεΐδιηβ οὗ 115 σμαγδοίοθυ ἃ5 

ΔῊ αὐρϑίγαοϊ οπη. 

σώφρονά τε... χάριν, “ἢ ἃ Ρυτα σταίπἀ6 {ΓῸΠῚ τι5 ἰηϑίεδα οὗ 

ἃ. ἀἸβοτδοαία! σταϊίπάς ΠῸπ {Πα η1.᾿ 

κακίαν αὐτοὺς ἀντιλαβεῖν, “Δο΄ιῖγα ἴῃ Γαΐαγη [Ὁ ὙουΓβεΪνα5 ὦ 

εἤαγαςίο7. "07 αδ671655." 
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οὐκ ἐχθροὺς γὰρ ... τιμωρήσεσθε, “ΤῸ γνγε δ΄ ποίΐ βῇθιηθ5. ὙΠΟΠῚ 
1 11] 6 παίισαὶ ἴου γοιῦ ἴο ρα 5}.᾽ 

καὶ προνοοῦντεξβ, 56. ἡμῶν, “ τ ἸκΙηρ ΤἸΠπουρΡῊΪ ΟΥ̓ τι5 4150,᾿ οὐ “ ἰαἰκίηνσ 

1πουρηΐ Ρείογα γου ἀδβοϊαθ. 

ἐσθήμασι. ὙΤΠΕΓΘ 15 ἀουθί 85 ἴο {πε τηδαηΐηρ οὗ {Π1|5 οἤετίηρ. 

ΘΟΙΏΘ ΒΌΡΡΟΒΕα [ἴΐ γείεγβθ ἴο σαγπηθηΐβ οἤεσγβά ἴο {πῸ ἄθαά, απᾶ Ῥυσγηΐ 

αἴ 1π6 ἴοηρ5. ΟἸΠεῖ5 566 ἃ τεΐεγεποα ἴο [6 ΡΌΓΡΙα τοθα ἀοπηρά 

Ὀγ {Π6 ῬΙαίδθδαῃ Ἵμϊεΐ τηδρὶϑίσγαϊα οἢ ἡ σοπηπηθηογαίίοη ἄαγϑ. [1 15 
ἸΠΡΟ551016 ἰο ἄβοϊα ψι ἢ σογίδιηΐγ. 

ἐκ φιλίας χώρας. ΤῸ ὈῈ ἰακεη ψ] ἢ ἐπιφέροντες. 

δμαίχμοις. Αἡ Ιοηϊς ψοΙά, ΟὨΪΥ πεῖε ἰουημά ἴῃ ὙΠυογάϊάε65. 
ὁμαιχμία «150 Οσσ5 ΟΠςΒΘ. 

αὐθένταις, 5.ΤἸΟῚν “ἴΠο56 γΟῸ τηυτάθυ ἢ {πεὶγῚ οὐ Πδηάϑ. 

ΤΠδ Δ] θοῇ 15 ἴοὸ {Π6 δ] δῆς οὗ ἴπΠ6 ΤΠαῦδη5. νὰ [6 Ῥευβιδῃ 5 

αϑαϊηδβί {Π6 οὐμποσ Οτεεῖβ. 

ἱερά τε. .. ἀφαιρήσεσθε. ἐρημοῦτε 15 ἃ ργεδεηί. ὅε Πᾶνε ἃ ρύεϑεηΐ 

σοΙαθΙη6α ἢ ἃ Γαΐαγα ἸΏ 2. 44.1 τοὺς τῶνδε νῦν τοκέας οὐκ ὀλοφύ- 
ρομαι μᾶλλον ἢ παραμυθήσομαι. ἑσσαμένων 15 τεοίεττεά ἴο ἃ ῥτΙαδεηΐ 

ἵζω. ϑοῖὴῆθ Μ95. τεδά ἑσαμένων, »ν ΙΓ ἢ 15 {π6 τῖσῆς Ατἰες ἔοττη. 11 

ψῈ τείδιη {ΠῸ [οηἱϊς ἑσσαμένων, ννΕ ΤΔΥ ΞΌΏΡΡΟΒΕ {Π6 διομαΐβιη τοῆεοῖβ 

ΘΟΠΊΘ ΓΟΥΠΊΠΠ]ΔΥΥ, ΡΕΙΠΔΡ5 50Π16 ΟΒ[ΟΠΊΘΙΎ ΡΥΘΥεσ, Ποῖα {1126 6 ὈΚ 

1πΠ6 ΡΙαΐδεδῃβ ἴοσὺ ρυσροβαβ οἱ εβξοῖ. ὙΠ6 σοηῃδίγαοίοη οἱ {Π8 

ϑεηΐθῃοβ 15 Ὡοΐ “|| οΟἷθασ. ϑοπθ σΤΟηΘΥ ὅγοι δ΄ῖ6 τη δκιησ 

ἀεϑοϊαΐα {πΠ6 ϑῇσιηεβ οἵ {Π6 σοάβ ἴο ννῃϊοἢ {παν ργαγεα Ὀείοσα {πεν 

ςοηαπεγεα {Π6 Μεάς, δπα γοῖι Ψ1Π ἰαῖκα {Πεὶγ δμοθβίγαὶ βδου ἔςαβ 

τοῦ ἴποβα ΠΟ Του πη 6α Δη6 εϑίβὈ]}]}5Π 64 {πετη.᾽ Βαΐ ποτα ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ 

ἀφαιρεῖσθαι 5Πο1 4 Ὀ6 [ΔΚεη ἴο πηθϑῃ " ἀδργῖνα, “γοῖι νν1}} ἀδβρυῖνα 

ΟἿ Δ σΕϑίτα] ϑϑουῆςοα5 οὗ ἔμοβα ψῃο Του πη 64 δη4 Θϑία Ὁ} 15Π664 {Π6ηλ.᾿ 

ΤῊ15 σοΙΤΈΘροΟ 5 θείου ἢ ἐρημοῦτε ἱερά. 

ΜῈ γοιεγ τυ, γα αγιαἶ {16 εογη7,0722 αἰΐαγ5 ο7 16 ροαῖς 271 (σγέθζο οἷο 

γ0ζ δας727266 145 ἔο ο247 ὀζίεγεκέ γοε5. [772 51:ιγ7ε7α6γδα 712457171.᾽ 20 

γοῖ. Υοιε σἠοιία αὐ ἰσαρί γεῤέῥασο 5 τυλ676 εὐ τὐ6γ6, ἀγα αἰέοτυ 

7245 10 τι16εΐ {6 (α7.0 67 ἐδαΐ φογ165. 

ἐπικλασθῆναι... λαβόντας. ΤΠ ΟὈ]εοί οὗ λαβόντας, ΠΟ ἢ ΠΕτα 

Ξ-- ὑπολαβόντας, 15 {π6 σΘ ΘΙ] 1468 οὗ {Ππ6 βεηΐθηοε--ἰ Οὐ ὈΠΠΔΡΡΥ 

οΆ56.. ὙΤτδηβίαία “ἴο ἰδεῖ γουσγ μβαγίβ ὈῈ βοϊεηξα τεσαγαϊηρ ΟἿΓ 

όο 
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σᾶ856 ΜΠ ἃ ΤΕ ΘΟη Δ Ὁ]6 σομηραββιοη, 1. 6. ΠΟ ρΡαβϑίοη {μαΐ ἰ5 τοί 
ΤΊ ]516α ὈΥ Ραβϑίοῃ ΟοὐΓ ρΥ͂ δ) !ςα. 

κατανοοῦντας ἰ5 ἃ 5Εεςοηά τεαραϊηρσ ἴῃ (. Τῆε οἰμεῦ Μ995. τεδά 

κατανοοῦντες. 

τὸ τῆς ξυμφορᾶς. ΡΙαςσΘα ΠαΙΘ ὈΥ͂ ΡΓΟΪΘρϑῖ5. καὶ ἀναξίῳ, “ανδῇ 
{Ππουρ μῈ ἄδβεῖνα ἴ τοί. ὙὙγϑηβίαίΐα ὁ δηα ἤονν ΠΟ] α]4016 ἴἰ 15 

Οἡ ΨΠΟΠΊ, Πονγενεῖ ἀπ ἀαβουνιηρ, πηϊδίοσίηθ τηδΎ οὴς ἄδΥῪ [4]]. 

2 θεοὺς τοὺς ὁμοβωμίους, Τρ πιδαη, “γὴΟ δῖα ννουβῃ!ρρεά ὈΥ 81] 

{πὸ ΟἸΘΕΕΒ οἡ ἔπε ϑαπηθ Δ] 875,᾿ 1.6. δὲ ΟἸγιαρία οὐ Π)ε]ρϊ; οΥ 

ἔν Πο0 Πᾶνε δἰζαυβ ἢ Ἔνεῦν ατξεκ ϑἰδία.ἕ; ᾿ 

ἐπιβοώμενοι, “Π411Π1ΠΠη6ρ ἸΟαΪν Οἡ,᾿ ἃ νγνοσα ΟὨΪΥ ἰουηα ἴῃ {π6 ἰαΐα 

ΒΙσίου Δ 8. 

πεῖσαι τάδε, αἰζετ ἐπιβοώμενοι, “ἰπαΐῖ νγε ψὶῇ γοιῦ ἴο {Π15.᾿ 

προφερόμενοι. Τα ἀϑβυπάείοῃ 15 ἀπε ἴο {Π6 ραβϑιίοῃ οἵ {Π6 βρβδίκϑίϑ. 

Μϑην βαϊοῦβ ᾿ῃβοσί τε. 

μὴ ἀμνημονεῖν. ΜδγΥ (1) ἀξερεηα οἡ ἱκέται γιγνόμεθα, οΥ (2) ἴοΙ]ονν 

προφερόμενοι ὅρκους ἜΧρΙαπ5δῖηρ {Π6 εηα4 ἴο ψΏ]Οἢ {Π6 δοίίοῃ οἵ {Πο86 
ΟΤΟ5 15 ἀδοιαθα. ( 3. 2. 2 (ῃο6). 1 (1), ψὰ ἰγαηϑὶ δία, “δα ιοϊηρ 

[ῃ6 οαἴῃϑ ννῇιοῇ γουγ [ΔΓ ΠΘΥ5 5ΟΥΘ, να ΒΡ Ιοαΐς γοι ποί ἰο ἐογρεῖ 

ΥΟΌΓ [αἰ ο β᾽ ἰοπ 5. ΟΥ τάφων ΤηΔΥ ὈῈ ἴπ6 σεηϊίνε 5684 ὈΥ 

Ηετοά. 6. 6δὃ μετέρχομαί σε τῶν θεῶν εἰπεῖν, “ννεὲ ΞΒιΡΡΙΙσαία γοι ποί 

ἴο ογρεῖ [πεῖ ((ῃ6 οδί 5) ὧψ γουγ (δ  ΠοΥϑ᾽ ἰοπλ 5. 1 (2), ἰγδηῃβίαΐε, 

“δαἀάδποϊηρ {ΠῸ οαίἢβ Ώ]Οἢ γουτ [ΔΕ ΠΕ 5. σννοσα ἴο {πΠῸ επά ἰπαΐ γοῦ 

5ῃοι]α ποῖ ἰοσρεῖ πεῖ, να βιρρ σας νοι ὈΥ͂ γου [αι  ΠοΥ5᾽ ΟΠ} 5. 

(2) 15 ΡιΙἘἜΪΕσδ Ια. ν 

ἡμέρας τε... ἐκείνης. Ναΐαγα! αἰ νΊ5ΙΟη5 οὗ {Ππὴ6 ἃ οἴξηῃ ἰοιηάᾶ 
νυ Πουι ἐπα ΔυΈ1ς]6. 

ἢ τὰ λαμπρότατα... παθεῖν. ΤἼΘ σοΠΠΘ ΧΙ ΠΕΙΘ 15 ἃ {111 Παγά, 
“Οἢ ΠΟ ἢ γγὰ α14 πιοϑβί φ]ουι οι ϑὶν ἢ {Π6Π|, ὑν ποῦθαβ5 πον Οὐ {Π|5 

ἄδὺ να δῖξ {κα ἴο βαῆεσγ {πῸ αἰγαϑί δία. 

3 ὅπερδὲ... λόγου τελευτᾶν. ΤἼΕ ΙΠΠΗηΪΪνῈ 15 Ἔχρ ηδίοιυ οὗ ὅπερ. 
ΤΠΕ σεητῖνε ἰ5 ρας ΙΓ τελευτᾶν οἡ ἴΠ6 Δηδίορυ οἵ {πΠῸ σεηϊῖνε 

ΙΓ σσἢ ψογβ ἃ5 λήγειν. ὙΠῸ οἰαιιδα ὅπερ ἀναγκαῖον Δ ΠΕ ΟΙΡαία5 

Δ εχρίαίηβ παυόμενοι λέγομεν. ἴῃ ἰγαη 5] 1ηρ᾽ 6 Πγιιδὲ ΔΙΠΊρΡ]Πΐν, 
“αηα ν»ηδέ 15 ΠΕΟΘσϑΑΥΥ δ η4 δἱ {Ππ6 βϑηηα {1π16 πηοϑί αἸ σα]: το τηθη 

ἴῃ. {Π15 ΡΠ σι ί---ἰῃαὶ γα ἀο θη να 54 Υ ἴῃ σοποϊιϑίοῃ (παΐ,᾽ «ἢ, 

ΡΙαῖ. ϑυπὶρ. 220 ὃ πάντων θαυμαστότατον, Σωκρατῆ μεθύοντα οὐδεὶς 

πώποτε ἑωράκει ἀνθρώπων. 
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τὸν ξυντυχόντα κίνδυνον, Εαπ]να]εηΐ ἰο ὃς ἂν ξυντύχῃ κίνδυνος, “ τῃ6 
ἢγϑί ἀδηρσευ {παΐ οἤευϑ. 

ΘΙ 7716 7 λοδαις εἰαΐγι ἐλ γίρ!έ 077 αγιϑευογγ ἐς ῥίαξαεαις. 

716 Ῥίαξαεφαγς ὧν τῤεαβίγιρ αὐ ]εγιρίΐ φογιῤοὶ 15 ἔθ αγιδῖυθγ, αιαῖ 

σἤοτν ἐλε Μαῤδόγιθ55 97 ἐλεγ αὐίεσαζζογις. 7716» γε)εοίφαῖ οη7. ἤδσε- 

»1071γ 1721 ΦΘαγίν ἐαγ5, αγαἱ γενοίζοαῖ ἐο {ἦε “4 ἐλεγιΐαγι5, 1721. σογεῤαιγ 

«τέ «υλοηι ἔλεον ἀ2αἴ 1ὲ5 γητεοῖ, Ζ71:7477.. 

Ι. τὸ ἐρωτηθέν. ἀποκρίνεσθαι, Α΄ ᾿ὨἰγΑΉ5ΙΠνῈ νεῦρ, ΠαΥα ἰαἶτεβ ἃ 

{ΓΔ Ώ 511 ν 6 Πρ 8η4 σοηβί γος οη. 

καὶ ἅμα οὐδὲ ἠἡτιαμένων, “ΔηἋ «αἱ {Π6 54Π16 {Ππη6 ἴοο ψΏΘη {Π6Υ 

Πᾶνα ποῖ αν θεβθῆ δοοσυβθᾶ. 

πρὸς μὲν τά. ἼΤὴΔ κατηγορία. τῶν δέ. ἼΤῊὴΘ ἀπολογία. ἘῸΓ {πε 

ΡΙΓΟΠΟΠΊΪΏΔ] ἀτίϊο]8 οἢ, 3. 82. 7 ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. 
2 ἔξω δὲ... τὰ πάτρια, “Ῥιιΐ Ξεραγαίθα ἔγοτη {π6 τϑϑὶ οἵ {πε 

Βοβοίϊδηβ, δη4 ν]ο]αίβα {Π6ῚΓ Δησθϑίγαὶ σαβίομπηβ.᾽ ΤῊΘ ϑρεαῖζοῦβ 

ΓΘ ΤΟΙΘΙΤΙΠΡ᾽ ἴο ΘΔΙ͂Κ ΠΙβίουυ ὈΓΙΘΗ͂Ν το]αιβα ἴῃ ὙΠας, 1. 12. 

προσηναγκάζοντο, “ὙΏΘη [ΟΥΟ6 νγὰ85 564 ἴο σομ!ρΕ] σοιμλρ] Δ ηςα. 

ΘΟ 7ΐεν γεοβεδεα ἔο 7071 ἐλε εγεζαγις ογιῖν ὀφεατέσο ἐς Αἱ ἐλοριαγις Ὡ2Ω 

ἐλ δσαγῖθ. Α΄ ,εγεναγωῶς ἐλεγ τὐόγὲ 216 ογιἦν δοεοίζαγδ ἐο αἱα ἐδ 

Αἐλογιζαγι5 771 {617 ασργεδοίογϑ, [776 τὐ67γ6 κογεῤεοζέρεϊ ἔο τα: 6 

ὧγ οἵ 7 ρονο)6717, τυ ίελ ὐας ἃ παγγοτῦ οἰλραγεοῖγ. 41722γεναγάς, 

24724167 ἃ «0715 71 21ε}2ογταἰ σον 47 717716711|, τὐὸ σασεαῖ Δοοοίζα 192 ἔδὲ 

ὀαΐζζζε ογ (ογογίφα. 

οὐδ᾽ ᾿Αθηναίους. ΟΥ̓ΙΏΔΥΥ αἰἰγαςίοη [οΥ ᾿Αθηναῖοι. 

2 τῇ αὐτῇ ἰδέᾳ, “οὐ ἴΠ6 58Π16 ὈΓΙΠΟΙΡΙ6,᾽ το θὲ ἰδίζθη ψ ἢ μόνους 

ἀττικίσαι. (Ι. 6. γ6. 3 τῇ δὲ αὐτῇ ἰδέᾳ ἐκεῖνά τε ἔσχον καὶ τὰ ἐνθάδε 

νῦν πειρῶνται. ἶ 

3 ἐν οἵῳ εἴδει, [δι], 1. 6. “ πΠ6ΥΓ ννηδί ἔοσπΊ οἵ ρονετη- 

τηθηΐ,᾿ εἶδος 15 Ορροβεά ἴο ἰδέα Ἔχργεϑϑίησ {πεὶΓ οαϊναγά οἰγοιπη- 

βίδῃςεβ ἃ5 ΟρΡροϑβεᾶ ἴο {Π6 'πη6ΓΓ οἰταυτηβίδησεϑ οὐ {ΠΕῚῚ δοίϊοη. 

οὔτε κατ᾽ ὀλιγαρχίαν ἰσόνομον. “Τα τεΓΠῚ ἰσόνομος ταΪαΐε5 ἴο {Π6 

Θα.4 ΠΥ οὗ 411 [πΠ6 οἰ{]Ζθ 5 ΙΓ ΟἿΘ ΔΠΟΙ ΠΟΥ, 85 δι 8ἃ5 τεϊαΐθβ ἴο 

{Π6ῚΓ ρχϊναίε ἀϊθραΐαβ δηᾶ ργίναΐε 10] 01165.᾽--αὐηοὶά, (ἢ. 2. 37.1, 

ὙΠΘΓΘ [Π6 ϑϑπὴ6 ΟἾδ1ΠπΠὶ 15 πηδ6 ἔογ {π6Ὸ Ῥϑυιοίθαη ἀαπηοοῦαοΥ. πολι- 

τεύειν, “ἴο ΡΟ55655 ἃ (εγίδ! ἢ [ΟὙΠΊ οὗ βονεσηπηθηΐ. ΤΤτδηβίαία “(ἢ 6 
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σοηϑιϊταςοη οὗ οὐ βίδία δ {πὲ {{π16 ννγὰβ ποῖ 8 οἱ σαυ ἢν Δ] ον ηρσ 

ἴο 4}1 οἰΠἸΖρ5 Ἐαπα ΠΠν Ὀεΐοτα {πῃς ἰανν.᾿ 
τῷ σωφρονεστάτῳ.-. ΤΠ 5ιρετ]αίϊνε 15 ΡΑΥΓΠΥ ἄμπα ἴο ἃ ἄδϑίτε 

ἴου ἃ νϑύῦθαὶ δης 6515, ΡΑΥΓΥ ᾿π 4] σαΐεβ [Παΐ 85 ἃ ΠΔΥΤΟΥν ΟΡ ΥΟΠΥ͂ 

15 {Π6 ννογϑί, 50 [151 {Π6 εγεϑ οἵ ἃ Τπερδῃ 15 {Π6 νεῖγυ Ὀδϑβί ἔοσγτῃ οὗ 

σονογηπηθηΐ ; 1.6. “πε 1468] οὗ τηοάοσαίοη. 

δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν, “ἃ ΠΔΙΤΟΝ ΟἸΙ4π6 οὗ {π6 ᾿ῃΠπΘη 14] 
οΪα55.᾽ 

4 αὐτῇ ὀνειδίσαι ὧν. ΤῊ τι5118] σοῃδίγαοιοη 15 ὀνειδίζειν τινί τι. 

Η τα {Π6 σϑηϊνα 15. σδ1158]. 

ὧν μὴ μετὰ νόμων ἥμαρτεν -- τούτων ἃ ἐν ᾧ μὴ μετὰ νόμων ἦν ἥμαρτεν, 

“ΤΟΥ τηϊβία καϑ 1 σοπητη 64 ΠΕ η 1 Πδα πο σοηῃδιαἰοη.᾽ μή βεηε- 
ΤᾺ 11Ζ65 {ΠῸ σεϊδίϊνε οἰδιιβ86. 

5 γοῦν, “ΙηἰΤοάμπσ65 ἃ ΤΕΔΒΟ [ῸΥ ἃ [οσγεροϊηρ βἰδίθηθηΐ, ποΐ 84050- 

Ἰαΐεὶν σοποϊαβῖνα Ραΐ σοϊηρ᾽ ΞΟΠ16 νναῦ ἴο ῥζονα ἰἰ.᾽ --ΕὈΥ65. 
κατὰ στάσιν, “ ΟὙΙΏΡ᾽ ἴο ΟἿἿ α556 5105. 

εἰ, “τὸ ψε ἀϊα ποί. 

ἐν Κορωνείᾳ. [Ιῃ 447-6 ἴπΠε6 ΑἰΠΕηΙΔη5, 45 {ΠΕῸῪ ταίυσγηθα ἔτοπ ἃ 

ΘΠ σα 5511) αἰίδοϊς οὴ ΟΠαθγοηθα, οσα ἀείδει δἱ (ούοπθα, δηα Ἰοϑί 

411 ΠοΙα οἡ Βοβοίϊδ. ; 

653 17 ἐλεν ογιῖν γογιεαῖ 216 “1 ἐλερΖα:5 ἐο σοί αϑδοίδίαγιεο ασαζ7ι5ζ 145, «ὐῖγ 

(164 ἐλεν αζαὶ ἐ 6792 171 αἰΐασβζ7 οὐἦεγε 5 271}2 Α ἐλορέαι σογεῤεζίρα 

ἐλοηὶ αραϊ7ι5ΐ ζ}.617 τυτ22, τοῖν αἰαῖ ἐἦεν γιοΐ ἄατο γεεοιζδο ἔο δε 

Τοἰοῤογιγσοζα7ι Ζισαρ6 5. δηέ ἐξ τυας αἰζεσγαςσεζιεί ἐο ὀεέγαγν ἐλεῖ7γ 

ὀεογιογαςίογο. ῥτεΐ 7767γ6 α7γ6 δσογὶδ αἰδόξς ἐλαΐξ σαϑε ογῖν ὧδ γεῤαζαῖ 

«οἹέλ αἴζε ογο147, ἀγα σέο ἀὐας 144 ἐἰφόΐ {74 δίαξαφαγι οευεαῖ {δε 

“1 ἐλερἼα15. 

ἀξιώτεροί, “Τοτα6 νου {Πδῃ ννα δῖα. 

2 ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τιμωρίᾳ, “ἰο σαῖη ΠΕΡ ἀραϊηϑβί τι5. (ΟΕ 3. 55. 1. 

ΤΠΕ ροββαβϑῖνα ργοηοσιῃ 15 ραΐ ἰογ [Πς οὈ]εςοίϊνε ΡΑΒΙνε. 

τὰ πρὸς ἣἥμᾶς, Δάνετθ14] δοσιιδαίῖναε ἢ ἐπάγεσθαι, “ ἴοΥ ἀείδηος 

ἀϑδῖηβί τ15.᾽ 

ὑπάρχον γε ὑμῖν, δοσιιδαίνα, ΦΌΒΟΙ, ὁ“ ϑίησα [Π15 νγὰβ 12 ὙΟΙΓ 

Ρονγου,᾿ 1. 6. μὴ ξυνεπιέναι. 

εἴ τι καὶ ἄκοντες, “Ἔνθ δ᾽ πουρσῇ γοι ψΕΥα ἴο ἃ σογίδιη δχίθηΐ 

σοοΥορα ὈΥ {Π6 ΑἸΠΘΠΙΔἢ5 ἀραϊηβὲ γουτ Μ01]].᾿ 

ἤδη γεγενημένης, ὁ“ 51η66 {Π6 4|Π1|4Π66 ΔΙγεδαᾶν εχ βίβα. 
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111. 68 ΤῊ 

προβάλλεσθε, “ Δἄνδηςε ἴῃ γουγ ἀείδηςβ. 

ἱκανή γε ἦν. ἼΤΠ6 ἀϑυπαεξίοῃ 15 βοϊϊεηθα ὈΥζ γε, ΠΙΟΝ ᾿πἰτοάποας 

ἃ Τβαβοῃ {παῖ 15 Ἰηἰθη θα ἴο ΡῸ 5ο1ὴη8 ΨΑΥ ἴο ρσγονε {ῃ6 ῥργανίοιιβ 

βίδίεηθηϊ. [15 ὈΠΉΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο ἰη5ετί ἥ, ΟΥ ἴο τε ἱκανήν γε ἡμᾶς, 

ΟΥ̓ ἴο δορί γάρ ἴτῸΠὶ οπ6 Ὀᾳ4 Μ5. 

τὸ μέγιστον. Αἢ Δάνεγθ!α! δοσιιβαίϊνα βίδηίηρ' ᾿η ΔρΡΡροβίζ οη ἴο 

δΔηα ἐχρδιηϊηρσ ἴῃς σοηΐεδηίΐ οὗ {Π6 βεηΐθησε. 

παρέχειν, 5ς. ὑμῖν. 

ἔτι ὈΕΙοηρ5 ἴο βιαζόμενοι. ὙΠΕΙΘ νγὰ5 σοιηρυ δίοη οποθ.. (ἢ. 3. 

55. 1 ὅτε Θηβαῖοι ἡμᾶς ἐβιάσαντο. 

3 δέγε, γε 

καταπροδοῦναι, ΄“ ἰο Ὀείγαν 2Ζ72{67γ.᾽ 

τοὺς μὲν... τοὺς δέ. ΒΥ {π6Ὸ ἤσιτα (ΠΙΑ5Πλι5 τοὺς μέν ΤοΐοΥ5 ἴο 

᾿Αθηναίους, τοὺς δέ ἰο τοὺς πάντας Ἕλληνας, Ὁ ΜΜΏΙΟΏ Π6 υπηἀεγβίδηαϑβ 

1ῃ6 ψῃο]α Ῥεϊοροηηδϑβίδῃ ἸΘαρΊια. 

4 καίτοι τὰς ὁμοίας. .. ἀποδιδομένας. ὁμοίας 15 ΕἸΏΡΠαίϊο, Δηά 

ταίετϑ "δοῖὶς ἰο οὐκ ἴσην. ὍΤΠΕ ἔοστῃ οὗ [ῃ6 ββηΐθηῃςα 15 τη]5] δ ηρ 1 

6 ΓΤΟΠ6Υ τ{ Πῖοσα!ν. ὙΠιοΥν 1465 τπηθδη5 {Πδἰ 1{ 25 ἀἸβοταςεία! ποῖ ἰο 

ταίασῃ Κιηάπα655 [ῸΥ Κπάηθβϑα ἤθη {παΐ σαη θῈ ἄοπα ΠΟΠΟΙΓΑΌΪΥ, 

1 15 ποί αἸβρυδοθῖα! ποΐ ἴο ταίασῃ ἃ ἰππη 655 ΨΠΙΟΠ σϑῃ ΟἿΪΥ 6 

ται αγη 64 πη] 5ι]1γ. 50 αἰσχρόν ΤΕ Δ} ΟὨΪΥ Βεϊοηρσϑβ ίο {π6 ἢτϑί ρατί οὗ 

1ῃ6 βεηΐίβηςσθ. ἐς ἀδικίαν, “ ΜΙ [ῃς τα βα]ὲ οὗ πη] δίς α. Νοίς αἰ ετ- 

Θῃς6 οἵ ίξη56 ἴῃ ὀφειληθείσας αἀπια ἀποδιδομένας. ΤῊ ἀαὈ 1 15 σασίδ!η]ν 

οοηίτζαςίε(, 15 ΤΕραυτηθηΐ 15 5111 ἴῃ αασδβίίοη. μὴ ἀντιδιδόναι τητιδί 

Ῥα ἰδίκεῃ σι Ῥοΐἢ ρατίβ οἵ {πε βεηΐθηςβ. 

64 714 ῥίαζαφαι5 εἤο5ε {ἦε “1 {Πεγιέαγις ἔλε7ι, ἰεΐ ἔλεγε Κρδέ ἐἦε φιεαγγεῖ 

ομέ «οἱΐῆ ἐλε17 ἀρϑίδίαγιες ἠ9-ἷαγ. Ζ7ῆεν »ηδέ γοΐ αῤῥεαΐ ο {λέ 

οἷα ͵οίμογις ἤρασιεθ, 707 ζΐεν αἰφοογίφα ἡλαΐξ 2090 αἱα “12}621:1.71 

ἄορ 551071. γιαίῖν ἐλεν γεγεείεα ἐε 2γοῤοσδαί ὁ »ειείγαϊζζέγ 

δοίογε ἐἦε ἐγ δ ἐγτογιί ογ 21.617 εν. 1771: »η:φαϑιΐγι" ο7 Ζ}1617 20779267. 

γε ας ὦδε οαῤῥαζηγεαῖ ὧγ 1}627 δτεδδοφηογιΖ ζ257077. 

1 τε, “ δῃᾶ 90. 
μόνοι, 1. 6. οὗ ([ῆ6. Βοφοίί4η5. 

ὑμεῖς δέ ἰ5 Δη ἱπάερεηάξηϊ βεηΐθβηῃςβ, ἦν 116 γου ἀϊά ῃοΐ Ἰοΐη Π6 

Ῥεγϑίδῃβ Ὀθοδιιβα γοι νν]5ῃ6α ἴο δοὶ ψ ἢ {πΠ6 ΑἰΠΘηΐαηβ δηα ἴῃ 

ΟρρΡοϑίζἴοῃ ἴο [6 οἴμει Βοβοίϊδῃβ.᾽ μόνοι σοησθαὶθ {πῈῸ6ὶ ψοσγὰ ἴο 
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γγΏΙΟΉ ὑμεῖς 15 ΟρΡρΡοΞεά «δπηά ἰο ψῇη]οἢ τοῖς δέ τοίογϑ, νῖΖ. ἰῃῆς οἵπϑύ 

Βοεοίϊδῃβ. Α βοοά τἤδηῦ Μ995. τϑδά ἡμεῖς δέ, ννΊ ἢ ἃ σοτηπηδ, ᾽ν ΠΟ ἢ 

Θῖνεβ ἃ βἰ ΠΊΡΙΟΥ πηδδηΐϊηρ Δ η4 ἃ ᾿ποΓ6 Πδίμγαὶ σοπβίγαοίοη, “ θΘσδι56 

{Π6 ΑἰΠδηϊαηβ5 αἸ4 ποί 7οΐη {Π6 πὶ εἰ Γ 16 να αἸ4.᾽ τοῖς δέ [Πεη 
Γοίευβ ἴο {πὸ ΠΕΡ. 

2 ἀφ᾽ ὧν... ὠφελεῖσθαι. ἀφ᾽ ὧν -Ξ- ἀπὸ τούτων ἅ, ἅ δῇ Δαἀνετθϊα] 

αοοσιιδαίϊνα ἢ ἀγαθοὶ ἐγένεσθε. ἀπὸ τούτων 15 Δα ἀ64 Ρ]ΕοΠ Δ 5ΓΙΟΔ1]Υ, 

ΡΕΙΠαΡ5 ἴο Πεϊρῃίθεη ἰῃ6 βϑοούῇ {πΠ6 βρεαίευύ ἰπίεηᾶβ ἴο σοῆνου. 

τη βαία ἡ δηα πον γοι οΪαῖπ} ἴο ρσοῆΐ Ὀγ νἱτίποι5 σοπαπιοΐ ΜψΏ]Οἢ 

ννὰ 5 ἀἸβραγεα ἴου {ΠῸ βαῖκα οὗ οἰ ευϑβ. 

ξυναγωνίζεσθε, “ σοῃίηπε ἴο ἤρμέ οὐ ἐπε τ 5146.᾽ 

3 ξυγκατεδουλοῦσθε, “γοι! ΨΕΙΘ Δἰνναγβ Γαδ αν ἴο οη {Π6Π} ἴῃ βηβὶαν- 

ἰησ. ὍΠὲ νδγ οἵ Αἰπεῆβ δηά Αβδρὶηδ 15 τε]αίβα 1ἢ 1. 105, 108. 

τῶν ξυνομοσάντων, “ οἵ ἴῃο56 ψ»Ὑῆο Πδᾷ οἸηςεα {Πς οΟΥΡΊΠΔ] ἰδαρια. 
αὐτοῖς ἡ- τες ποῦ}: 

τοὺς νόμους, “ἴΠε σοηῃϑδειαἰοη.᾽ 

τὴν τελευταίαν τε. ῬοπίδοτΙ!ρί τε. 

ἡμῶν 15 {Π6 τεδάϊηρ οἵ {πὸ Ρεϑβὲ Μ55. Οἰπεῖβ ἢᾶνε ὑμῶν ννῃϊ ἢ 

ν}1}} ΡῈ {π6 οὈ]εςίνε σεηϊῖνα, “ ΟὐΓ ΔΡΡΕδ] ἴο γοι.᾽ 

ὥστε, “οἡ {πΠ6 σοπάϊπίοη [Πδί.᾽ 

4 οἵτινες, “5εείηρ [δῖ γοι. 

ἅ. Αἀνεγθῖδὶ ᾿πίθσηδὶ δοσιϑδίϊνα. 

οὐ προσήκοντα, “ἴο Ὀ6 [ΟΓΕΙσῺ ἴο γουγ πδίμτσα. 

ἃ δὲ... ἀληθές, “Ὀαΐ {πΠ6 σοηδίαηϊ τε ηάξηον οὗ γουγ ἀἸβροϑιζοη 

Πᾶ5 θεβῆ ρτονεά σοῃν!ηοηρ]γ. ἐς τὸ ἀληθές 15 Δ Δάνεῖθ!4] ρῆταβϑε 

εχργαϑϑίηρ {πὸ εἤἥξος οὗ ἴῃς νεῦρ. (Οἱ 3. 63. 4 ἐς ἀδικίαν. ὙΒπογ- 

4465 1.565 ἐς τὸ φανερόν, ἐς τὸ ἀκριβές τῇ {Π6 54Πη6 Δάνε Ὁ 18] νγᾶγ. 

65 71εν ἦανο »ο γεαὶ ρσγίφναιε αραΐγοξ 15 εσαιέδο τῦθ ὁγιἐθγεαῖ ἐλδῖγ 
οἱέν 1722 ζϊγηη οΥ φέασε, ὀφεαϊέδε ὐθ τὐ67γ6 27 ]͵φεἶ ὧν ζ}417 ἐεαςΖ71᾽ 

2 1 6715, τυἦο ἤιε 145 707. 7γ1εγιαῖ5, 710 67162;2165. 

1 ἱερομηνίᾳ. ΑἹ] [π6 Μ55. Ποῖα τεδά ἱερομηνίαις οὗ ΟΠ ΠΟ 58{15- 
δοίουν Ἂχρίαπαίίοη μὰ5 θθθὴ ρίνεβῃ. Μοβί βδαϊίούβ. σογσζεοῦ ἴο {Π6 

5] ΘΊΪΑΥ, ΞΙΡΡοϑίηρ {πὲ {ΠπῸ6 τηϊϑίαϊκα ἀύόβα το {Π6 Ρσοχι Πγ οἵ 

σπονδαῖς. 80 ἴῃ 5. 27 αἱ ξυμμαχίαι [Ο]]ονν5 αἱ σπονδαί. 
2 αὐτοί, “Ἰπρτονοκεά. 

ἐς δὲ τὰ κοινὰ, .. καταστῆσαι, “ἴο0 ΠΊακα γοῖ! σοΟΠΐΟΥΠῚ ἀραΐη ἴο 

ἘΟΧ. ός Ε 
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τῃ6 παίίοηδὶ ᾿ἰπϑεϊ αἰ 5 οὗ 411 [ῃς Βοβοίίδηβ. ὙπΠδὶ πάτρια ἴ5 {Π6 

5 ϑίδηςνε 15 5μοννῃ ὈΚ {πῸ ροϑβιίοη οὗ {Π6 δυο ]6. 
πλείω παραβαλλόμενοι. 5:14|κπρ᾽ ΤΊΟΓΟ, 1. 6. “ Βανίηρ ποτα ἴο ἰοββ.ἕ 

φιλίως, οὐ πολεμίως. [{{Π6 ταδά!ηρ 15 Βουηα οὐ πολεμίως 15 ἀπε ἴο 

ἃ ἴονε οὔ νεῦρα] δῃςΠ6515. φιλίους οὐ πολεμίους ἢα5 ὈΘ6η σοπ]δοίϊαταά, 

ὙΠΙΟ ΒΌΡΡΙ]165 8η οΡ]βςί ἰο κομίσαντες, αι ταίετ5, 85 15 γζεαυϊγεά, ἴο 

{Π6 [Β6]]ηρ5 οἵ {πΠ6 ΤΠΕΈΡδηβ γῆο ψεῖα αἱ ρεᾶςσα νι ἐπε ΡΙαίαθδηβ 

δι {π6 ἰἰ|6. ὙΠῸ σομ]εοίαγθα Γασαῖνεβ βοῆθ βυρροῦὶ ἔζοῖι ἐπα 

ΟΡΘηϊηρ βεηίεηςα οὗ {π6 ποχί σμδρίοθυ. 

μηκέτι μᾶλλον γενέσθαι, 56. χείρους, ἴῃ νγΏ]οἢ {πΠ6 σοπιραζαίϊνα 

Ιάβα 15 ποῖ ρσομηϊηθηΐ, ἦν Ιϑῃϊηρ {Π6 ῬΑ ΒΕ  ἀπηοηρ γοι ποΐ ἴο Ο,ΟΥΝ 

γγοΥ56.᾽ 

τῆΞβ γνώμη, “ΓΠΕῚΓ ΡΥΠΏΟΙΡΙ6 5 οὐ “Πεῖτ Ἰπάρυηθηΐ, βίο ΡΥ ορροβϑά 

ἴο τῶν σωμάτων, [πΠ6 Ορροϑι(1οῃ Ὀεϊηρ᾽ ΕἸ 51Ζβα Ὀγ {πε (ΠΒΙαϑιημβ. 
τῶν σωμάτων ..... ἀλλοτριοῦντες, “ποί ἀερτίνίηρ {Π6 βίδία οἱ [ΠΕῚΓ 

ΡῬΕΥΒΟ 5. ἀλλοτριοῦν, ΜΜΏΙΟΙ ᾿508}}7 πηθϑη5 ἰὼ “δΘϑίγαηρα, 15 Πδτα 

564 ἴὴ ἃ ἀϊῆεγεηΐ βϑεῆβε ἴοσ {πΠ6 βαῖζα οἵ νεῦρϑὶ δηςμεϑὶβ ἴο 

οἰκειοῦντες. ΠΏ 1. 40. 2 ΜῈ ᾶνα βοῃηεί !ηρ᾽ 51Π11181, μὴ ἄλλου ἑαυτὸν 

ἀποστερῶν, “τοί ἀαρτὶνίηρ᾽ ΔποίΠοΥ οὗ 15 βευνιςαϑβ. 

ἐξ τὴν ξυγγένειαν οἰκειοῦντες, “ ὈτΙηρΊηρ πεῖ ᾿ηἴο ἃ παίαγαὶ πη] οῃ 

ΜΙ {ΠΕ ῚΓ Κη γϑα’--ἰ ον είί. 

“γώ {γι 5116 977 ο17) ῥεαεοζεἶ ἀγα ,» 1ογαγν εογιείεοξ ἐόν δοΐ τεῤοῖ 15, 

αεῖ πη ἰο ἀφαΐζ ζ}427 2γ25071675 τυῦο 5:4277 67:,ἰ6γδαῖ 071 φ7οη1256 οὗ 

Ζ}61γ ἐζύες5. 

εἰ ἄρα... ἐσελθόντες, “1 ρεΙπαρ5 να ἐζα (καί) σβεῖὰ ἴο μανε 
αοἰξα βοπλονν δὶ πη 8 1Ὑ]Υ ἴῃ εηίοσιησ γουΓ ΟἸΓΥ ἀραϊηϑδὲ τῃ6 ν}}}} οὗ 

ὙΟΙΓ ΠΟΙΏΙΟΠ 5. τὸ πλῆθος, {πε ἀδιηοοζαία ρατίγ, Ορροβϑα ἴο {π6 

5114] ΟΡ ΑΥ ΟΠ] αὶ] ΡΥ ΠΟ ἢ δατη 64 {πῸὸ Τ ΠΕΡ η5. 

μήτε . - . τε; ποῦν. τ θρε 

νεωτερίσαι. ΕΧρΙδηδίοΙν οἱ τὰ ὁμοῖα. ΤΏ ᾿πῇηϊἶῖνα 15 οἴζθη 50 

5644 νπουΐ δὴ γίϊοϊθ ἰο Ἂχρίαϊῃ πδαΐευ ϑαυρδίδηξζινεϑ, ΠΊΟΥΘ 

ΘΘΡΘ ΟΊ] ]ν πδυΐοῦ Ρτοηοαη5. νεωτερίζειν 15 ιι564, ΓΚ Ιἰἰοΐε5, οὗ 
ἃ νἱοθηΐ ΟΥ̓ βανεῖα δοῖ, (ε 2. 6. 2 μηδὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ τῶν 

ἀνδρῶν οὗς ἔχουσι Θηβαίων. 

λόγοις τε πείθειν. ἼΤΠς ΜΘ95. τεδα πείσειν ννϊ ἢ σῖνεβ ΠΟ Υθαβο- 

8.016 τηβαηΐϊηρ. Μοβί εἀϊίοῦβ δάορί πείθειν, “ἴο πτρε. 
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ἐπιθέμενοι δέ ὈεΪοησβ ἴο Ῥοίῃ {ῃ6 βεηίβποθβ οὖς μὲν ἀπεκτείνατε 

Δ η4 οὖς δὲ διεφθείρατε. Τί βία 45 ἢγϑί, ρΡΑΙΕΥ το 5ῃονν {Παΐ 1 θε]οηρϑ 

ἴο Ῥοΐῃ βεηῃΐβῃσββ, ΡΥ ν 1ἰ 15 Ορροββά ἴἰο τὰ μὲν ὁμοῖα οὐκ ἀνταπέδοτε 
ἡμῖν. 

Τῆς ἔνο τεϊαίνε οἴδδαβ οὖς μέν Δηά οὺς δέ τηαγ ΡῈ ἰδίκεῃ ἃ5 

ΟὈ]εοΐ οἰαιι5ε5. ἴο ἐπεῖγ νευρθβ5 ἀλγοῦμεν ἀη4 δεινὰ εἴργασθε, σ'πςα ὈοΙῃ 
{Π6568 νευῦβ σδῃ θὲ σοηϑίγιοίεα ἢ δη δοσαυβαίίνα Βαΐ ΡΥ ΌΙν 

ὙΠαογάϊ4ε5 σοηοεῖϊνεα {Π656 οἰδιι565 85 βίδηαιηρ ἴπ ἃ ἔΓΕΘΥ γα] ίϊοῃ 

ἴο {ΠΕῚΓ νεῦρ5. “ΕῸΥ νηί σοησοΊη5 {Πο56 ΠΟΙ γε 5]εν γα 40 ποί 

στῖανα 50 πΠΠ ΟΠ. 

οὖς δὲ χεῖρας. ΤΠ Ρ]αίαθαηβ ἢανα θΈεη σα ΠΥ οὐ [τες στουηάϑ, 

ΕΧΡΥΘΘβαα Ὀγ [τε ρδγίςρ]εβ, {πΠῸὸὶ ἢτδί οὗ ψῇοἢ ΡῬεϊοηρβ ἴο {Π6 

ΟὈ] βοΐ, {πΠ6 οἴ πεὺ ἔνο ἰὸ {π6 βιθ]εςὶ οἵ {πε βδεπίεηοθ. Βαΐ {ῃς ἢγϑβέ 

ῖ5. σοῃηῃεοίεβα ὈΥ καί ΜΙ {π6 ΟΥ̓ ΒΕΥ ἔνο 85 ἐποιρὴ τὲ ψγεσα ἴῃ {Π6 

58 Π16 6856. 

ὕστερον, ἃ5 {Π6 Μ955. 5ἰαηά, πιυϑδὲ 6 ἰδίζε ψι ἢ ὑποσχύμενοι. 

ΤΥδηϑ]αία “ας ἰποϑα πὸ Πα] ουἱ {ΠΕ ]Γ Παηα5 ἴο γοιῖι, δηα ΠΟΙΩ 

γοιι ἴοοἹκ Αἰϊνα δη 4 δἰἴθγνναγά 5 ΡΥοτ 56 τι5 ἴο 5ρΡ816, γοι 516} ἀσδϊηβί 

Ιανν, δῃὰ ψῆηδὶ ἃ [δαυία] οὐἱπια 15 {π15} ὙὉὙΠπ6 βϑηΐεησα ψου]Ἱά 

σῖνα Ῥείίευ ββεῆβα ἴἴ να ντοίβ ὕστερον Α΄ ΕΥ κτενεῖν Δη4 τοοῖς 1 ψ] ἢ 

διεφθείρατε. (, τὸν ὕστερον θάνατον Ὀεϊονν. 

3 καὶ ταῦτα τρεῖς ἀδικίας. καὶ ταῖτα, “αηάὰ ἰπαὶ ἴοο,᾽ ᾿Ἰη! 651} Ὑγ]1ηρ 

{ῃ6 Πεϊηοιβηθ55 οὗ {Π6 οσϊπηθ. Ηδ Ὀοσίηβ ἃ5 1 πράξαντες ὈῬΕΪοηρΡ Θά 
ἴο εἴργασθε, “πὰ {Παὶ ἴοο ὈΥ σοπητη!ἰπρ΄ ἰῃγεα τηϊβάβααάβ ἴῃ Ὀγίεΐ 

βραςβ. Βαΐ {π6 βεηΐθβηοθ ἄδνεορϑ δ5 ἰΐ ργοςβεεβάβ, δῃᾶ ρυεβθηίν 

ἃ ὭΘΝ ΨΕΥΡ ΔΡΡΘδΥ5 ἴο ΨΏΙΟΝ πράξαντες ταδί Βα τεξεσγεα θα ΠΟΥ Ἰἢ 

ἃ Ποῃσαβϑῖνε 56η56, “δηά δἰ Πουρὴ γοῦ σοχηπηλϊ64---γεῖ γοι 5δγ.ἦ 

ΤὨπογαϊάθ5 ἀουθι]655 ραΐ πράξαντες ΜΠ Ὀοΐῃ νεῦρ5, Ὀὰΐ στδηι- 

ΠΊΔΊΙΟΑΠΥ καὶ ταῦτα ΟῊΪΥ Πᾶ5 ἃ πηθδηϊηρ ἴΓ πράξαντες ὈΕΙΟΠΡ5 ἴο 

εἴργασθε αἴοηθ. ὙΤΠΕ ΟΡΞΟυΓΙΥ 15 ἄπια ἴο σοΠηρΙ5ϑίοῃ. 
ΘΟ ἴαϊκε τρεῖς ἀδικίας ἴῃ ρτεάϊςαίίνα ἀρροϑιίοη ἴο ταῦτα, “ ΔηἋ 

Βανίηρ σοιμητη 64 [Π656---εϊηρ το οἴἴδηςαβ, 8η ὑποϑχδιηρ θά 

εχργθϑϑίοη. Οἰποῖβ σἤδηρα {π6 τεδάϊηρ ἴο καὶ ταύτας ΟΥ̓ κἀνταῦθα. 
μὴ κτενεῖν. Μ|55. κτείνειν. ἙΙΙΟΥΒ ΔΙ[6Γ ἴο {πΠ6 Πιΐαγα Ὀθοδιιδα 

εἰβενπεῦα ἴῃ ΤΠαογ 1465 ὑπισχνοῦμαι 15 Αἰνναγ5 ΓΟ] οννεα ὈῪ ἃ ἔαΐυζα. 

τὴν Ψψευσθεῖσαν ὑπόσχεσιν. Εσιυίναϊεηξ το τὸ Ψψευσθῆναι τὴν 

ὑπόσχεσιν. (ΟἿ, ποία οῃ 53. 3 ὁ μὴ ῥηθεῖς λόγος. ἡμῖν Μὶτῃ ὑπόσχεσιν. 

ΤῊΣ τοδάϊηρ ὑπόθεσιν ΜΏΪΟΙ 5 Τουηα ἴῃ βενοῖαὶ Μ55. ρῖνεϑ 0 
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ΤΘΑΒΟΠΔΪΘ 56η56, 8Δη4ἃ [Π6 Ταίείθηςα 5 ΟὈν οι 5 ]γ ἰο {Π6 ργεοβάϊηρ 
ὑποσχόμενοι. 

67 771ε1γ ῥαεί φσοο( ςεγυξοος αἀρργασαίε ζι67γ σεζλ 70Κγ. ἔΐεγν ἀανε ὀφεοι 

7)αἴδε ἐο {1617 οτῦγι γεῤηίαΐζολ. 171617 αῤῥεαΐξ 707 φΖΐν γ»ιαγ γαΐγῖν 

δέ αἰϊδγεραγαφα 27 γοῖς φοϑδζα67 ἐλαΐ τὐὸ ἔοο ἀανε σε γζεα γμελ 
οι ἐλοηι. 77 ἐλεγ αγὸ ᾿δοζαΐφα Ζέ ἐς {λι617, οτυγι γατΖ. Ζεν αγὲ 

7:07 2715 ο2167.5 τὐῦο αδζεαῖ 707 φιεαγίθ7 ο71 ἐλ "εμαῖ, διε ἐδεν σιεὀηεζέζεα 

0971 ζ677715 0 γοτιγ. Ζγίδιεγιαί. 7771. φογ,Ἰδ2)721171.0. ἐζηι γοις τὐτδῖ γιαξε 
Ω δαϊμέαγγ ἐχαηηῤίο. 

1 ἡμεῖς δὲ. . . τετιμωρημένοι. Α ΠαΙ5ἢ σῆδηρα οὗ σοῃβίγαοιοη 85 

1 φαινώμεθα μδὰ ρτεςεάεα. ὙΠοΙα ἰ5. ὯῸ πηδηπβοσῖρί δας ΠΟΥ ἔοΓ 

1Π6 σῆδηρε ἴο ἡμᾶς τετιμωρημένους. 

2 διπλασίας ζημίας. ΔΥΊ [Π656 νγογάβ εἶναι τηπϑὶ τηθδη “ταγη οαἱ, 
“Ἰηνοΐνα. 

ὅτι οὐκ ἐκ προσηκόντων. [116 Γαῖ]γ, “ ΒΕσδιι56 {Π6ΥῪ 510 ποῖ ἴῃ δοςοοῖά- 

Δ 66 1 δὲ 15 Πεηρ ἴο [Π6 πὴ, ἃ5 [Π6 ροβϑβεβϑοῦβ οἵ παλαιὰς ἀρετάς. 

Ττδηβ]αία ἡ θθσδιιθα 1η {ΠΕῚΓ ΕΥΓΟΥΒ [ΠΘῪ δ΄ [α]βε ἴο {ΠΕ1Ὁ ραβί. 

3 ὧν τοίοΓ5 ἴο [Π6 ΠΟ]]εοἴνα νγοτά ἡλικίαν. 

ἐν Κορωνείᾳ. ΤἼΕ αἀεἴεαί οὗ {πΠ6 Αἰπεβηϊδῃβ ἴῃ (ογοηδα Ἰοϑδὲ {Π6 0 

Βοροίϊδ. ͵ 

καὶ οἰκίαι. Τί 15 (γι 6 {πᾶΐ νγα 5ῃοιυ ἃ γαῖ αὺ ὄχρεεί αἱ οἰκίαι, ἀηα 

{πᾶ {π6 συτηπλείτυ οἵ {Π6 βεηίβηςε, ὧν πατέρες οἱ μὲν... οἱ δέ, 15 5ΡΟΙΠ 

ὈΥ 1Π6 πη Γαβίοη οἵ δηοίπεῦ βαδ]εςοί, Βαϊ 1 νοι] θῈ ταϑἢ ἴο βᾶὺ {παῖ 

1Π6 τηδημπβοῦρί τεδάϊηρ 15 πη -Τ Ππυογάϊάδδη ; οἷ, 3. οὗ. 4 τοσοῦτοι 

μὲν τὸ πλῆθος καὶ ἡλικία ἡ αὐτὴ οὗτοι βέλτιστοι δὴ ἄνδρες ἐν τῷ πολέμῳ 

τῷδε διεφθάρησαν ψνῇετε ἡλικία ἡ αὐτή 15 ἴῃ τη ΠΠἢ {Π6 βαῖὴθ σοηβίσαιο- 

τ΄ἰοη. κατ᾽ οἰκίας 45 ὈΕδῃ σοῃ]εδοίατεα. 850 Ιἢ 1. 137. 2 ΜῈ Πᾶνα καὶ 
ἀξίαν ἴῃ οης Μ9. ἴογ {π6 ορνίοιιβ. κατ᾽ ἀξίαν. ΤτδηδΙδία “ δηα οὐ ΠοῚ5 

ὙΠΟ ννϑΥ6 [εἷς Ῥεῃηα δ5 οἱ τηβῃ, δη 4 {ΠΕ 1 Ποιι565 [οἷτ ἀδβοϊαίε, πα κα 

ΒαΡΡΙ]Ποδίϊοη ἴο γοι νυν [ἢ [ΔΓ τηοσα ᾿ιϑ0166 ἴο Ρ.ΠΙ5} [Π6568 τηθη. 

4 οἱ δὲ δικαίως, 50. πάσχοντες. 

τὰ ἐναντία, Δάνετθ!α] δοσιϑαίϊνε, ἡ ἄθϑεῦνε οἱ {Π6 σοηίγαυυ ἴο 6 

8 ΘΧχα]δίιοη ἴο ΤΠ ΘΓ ΘΠΘΙΏ 165. 

5 παρενόμησάν τε. ΤΟΥ {ΓΔ ΒΡ σϑαα ἀπ ογΓ {Π6 [ΟἹ] ον ηρ σοη- 

ἀϊοηβ : (1) {πεῸὺ ννεύβ ποῖ ῬγΥεν] ΟΌΒΥ ᾿π] τα ὈΥ τι5; (2) πεν 

σδῖὴθ ἴο {ΠΕ ῚΓ ἐδοϊδίοι γαίῃμου [τῸΠπὶ Παίσγθα [Πδῃ τοι τπηοίϊνεβ οὗ 

}αβίϊος ; δηᾷ (3) {πεν ἄο μοί βιευ ἤονν δὴ Θα488] ρθη] γ ἴῃ ταίυτῃ : 

ΐ δὃ 
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γϑίδυτιησ ἰο {ΠΕ6ῚΓ ΤΠ] ηΘηξ ΡΕΠΙΒηπηθηΐ ΠΟ τηϊρηξ ΡῈ ςδ]]6 4 
ἃ ῬΥαβεηΐ ρυ Ι]ϑηπηθηί. ὙΏΠΘΓΕ 15 ΠῸ ΠΕΘ(4 ἴο σμδηρα {Π6 πηδηϊιβοσιρί 

τεδαάϊηνσ ἰο ἀνταποδώσοντες ΟΥ̓́ἂν ἀνταποδόντες. πλέον 15 1564 [ΟΥὙ μᾶλλον. 

ἀπὸ ξυμβάσεως, “Οἡ ἴεΥΠ15 οὗ σα ρΙς] ΔΕ] οη. 

6 καὶ ἡμῖν. δε 5Ποι]4 εχρεοῖ ἃ βεοοῃηά οδ]εςΐ δἴζοσ ἀμύνατε, Ὀὰμϊ ὙΠ ΕΗ 

ὙΠΟαον 1465 σΟΠΊ65 ἴο ἢ15 Βεσοηα οὈ]δοὺ ΠῈ σμδηρε5 ἴο ἃ πεν νεΙὉ. 

καὶ μὴ. .. ἐν ὑμῖν, “4Δηα Ἰεΐ τι5 ηοΐ 50  ἀείεαϊ δὲ γοῦτ {ΠΠῸ ῸΠ8] 

Ὀν {πεῖν δύραπηθηΐβ. 

ποιήσατε δὲ... γίγνονται. λόγων ἃη6 βραχεῖα τα ρΡγααϊσδίϊνα. 

ἁμαρτανομένων, “1 πεν σοπίδ!η οἤξησα.᾽ ἘΕῸΓ {π6 ρδϑδῖνε τι56, οἴ. 

2. 65.1τ1 ἡμαρτήθη καὶ ὁ ἐς Σικελίαν πλοῦς. ἔπεσι, “ΜΙ 2716 ννογᾶϑ5. 

ΓΕ. 2. 41. 4 οὔτε ὅστις ἔπεσι μὲν τὸ αὐτίκα τέρψει. ὙταππΙαία “Ραΐ 

β5ηον Ηε]1Δ5 Ὀ. δῇ Ἔχβιηηρὶα {παξ {πΠῸ σοπίεϑίβ ργοροβεα Ὀγ γοι Ψ1]]} 

6 ασοηίεϑίβ ποῖ οὗ ψογάβ Ἀπ οἵ ἀεξεάβ; 1 {πῸὸ6 ἀδεαάς ΡῈ ροοά, 

Ἔν 8 Ὀσιοῖ γε ἤθαΥθ8] οὐ {ποῖ βυβῆςεβ, Ὀαΐ 1 πο γ ΡῈ ἀδααβ οἵ δυσου, 

5ΡΕΘΟΠ65 βεΐ οὔ ᾿ν ἤηε νογάβ δῖ Ραΐ 5εα ἴο βούβδθῃ {Π6π].᾿ 

ἢ ἀλλ’ ἢν οἱ ἡγεμόνες. Α ροοά Δη64 51Π1|ρ|6 Ιηδίδῃηςε οὗ ἃ βεηπίξηςσα 

ὉΠΙ 15 Δ Ικθα Ὁ]ν πιοάιπεα Ὀγ {πῸ νυ του 5 σπδηρσα οὗ ραῦροθα. ὍΤῃαε 

Ιηϑουίοη οὗ ὥσπερ νῦν ὑμεῖς, σΊνεῃ 845 Δ Ιηβίδῃοα, σατι565 {Π6. ΠΑ ΡῈ 

ΠΌΤ {Π6 σεΏθταὶ σοηϑίγαιοίοη, ἢ νυν] ἢ {πΠῸ βεηΐθησα Ῥερίη5, ἴο 

1Π6 ραγίουϊασ. Ηδξηςε ποιήσησθε Ἰηϑιθδεα οἵ ποιήσωνται. 

κεφαλαιώσαντες, “ ΘΠ ΠΡ ΠΡ ἢ ΟἿ 5Ποτί αιθϑίοη. βίοτϑ ἴο {ῃ 6 

βραχὺ ἐρώτημα οἵ 3.54.2. (6.01 πολλὰ παρεὶς τὰ μέγιστα κεφαλαιώσω. 

πρὸς τοὺς ξύμπαντας τηϊι5ί Ὀ6 ἰαἰζεη θοῇ ἢ κεφαλαιώσαντες πα 

διαγνώμας ποιήσησθε. Τί ννὰ5 ΜΙ τείεγεησα ἴο 411 {Π6 ὈΥΙΒΟΠΘΥ5 

{Ππδξ {πς “ 5ῃοτί ψφιξϑίοη ᾿ νναὰ5 ἴοὸ Ὀ6 ρεΐ, αηα ν ἢ γαίεγθησα ἴο ἔπτη 

411 {παΐ βεηΐβῃςε ννὰβ ἴο ΡῈ ραϑϑε4. Ττδηβίαία “1 Ππεδάβ οὗ βάδθγα- 

{100.5, 85 γοι δε ἀοϊηρ ἰο- δύ, 5141] 51 ΠῚ ῸΠΡ ἴῃ οη6 5ποτί σαθϑίϊοη 

γν] ἢ τοίθγθησθ ἴο 411 δ1Κ6 δηᾶ 50 ρᾶ55 βεηΐβηςθ, πΠθΘῃ 011} 6 1655 

τε πηρίΕ4 ἴο 5εεκ ἤπιε ρῇῆγσαβββ ἴο οἱοαδῖὶς πη} ιι5ὲ δοίη 5.᾿ 

68 714. αερααεηηο7ῖα7ι γεῖσος 7571} ὁ ἐἠοηιδεῖνες {}61γ“ 51ογέ φιεοδζζοι" 
ο71 71}. σγοτέγαῖ ἡλμαΐ ἐλε Πίαΐαφαγις ἀκα γεγμδεαῖ {16 γιειεήγαζίΖν ἐἴ6- 

φ:αγιαφα οΥ ἐλεηι. «590 216 }ίαέασαγις τὐογο αὐζ φτεξ ἐο ἀεαΐλ, «για 

216 εἱΐν τυας γεΐ ρζωο7ι {0 δσογῖθ 77Φραγα7ι οχῖζος αγιαῖ αὔζεγευαγεῖς 

ουοίσαῖ ἐο {16 ργοτέγα, Ομ ὁ 15 γη17ι5. τὐαρ ὁμζέξ α Ζοισίγρ- 
λοτέδο 707 φ11ργη5 10 16 ο“ἡγγ6 ο7 Πέζα. 

Ι τόν τε ἄλλον χρόνον, 1. 6, 41] ΔΙοΠ δ᾽ ΠΡ ἴο [ῃς 5166. 
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δῆθεν, “45 {πεν βαϊά ᾿: ἰγσγοῃῖςϑὶ. Ὑπαογάϊάας ΠΕσα ἔοσ οὐδε σίνεβ 
15. 8. σ]ΠΠΠΡ56 οἵ Πἰ5 ον [Θε]!ηρ5. 

κατὰ τὰς παλαιὰς Παυσανίου. Ιῃ ἼΠαςσ. 2. 71 ΨῈ αν δῇ δοςσοιηΐ 

οὗ {π6 ἰτεαίν οἵ Ῥαιβαηῖϊαβ. [ὑ 15 5814 {παΐ Ῥαιβδαηῖϊαθ αἴΐοσ {Π6 

Ῥδίι]ε οὐ ΡΙαίαθε, πανίηρ σδ]] δα ἰορείμευ 411] {Ππ6 411165, ἀπεδίδου 

Πλαταιεῦσι γῆν καὶ πόλιν τὴν σφετέραν ἔχοντας αὐτονόμους οἰκεῖν, 

στρατεῦσαί τε μηδένα ποτὲ ἀδίκως ἐπ᾽ αὐτοὺς μηδ᾽ ἐπὶ δουλείᾳ. 

μετὰ τὸν Μῆδον, “ αἰζεῖ [Π6 Ῥεγϑβίδη ἀείεαϊ. 

καὶ ὅτε ὕστερον .... ἐδέξαντο. {π᾿ ταί! {Π6 τη ηπβοσιρί τοδάϊησ 

καὶ ὅτε ὕστερον ἃ πρὸ τοῦ... κοινοὺς εἶναι κατ᾽ ἐκεῖνα, ὡς οὐκ ἐδέξαντο νγε 

ταδί ΒΌΡΡοβε ἰἢδί ὅτε 15 τερθαϊβα νι ἃ σπδηρε Ὀγ ὡς. [{ 15, πον- 

ΕΥΕΙ, ΡΟΒ51016 {παἰ ΤΠαογ ἀϊάεβ τοῖς κατ᾽ ἐκείνας οὐκ ἐδέξαντο. ΤῊΪ5 

νοι] Ε8 511} ΡῈ σοιταρίεα 51ης6 σ 15 564 δἃ5 δὴ δΌΡταενιδίϊοη οἱ ὡς. 

ἐκείνας νΝ}}11 ὍΘ Τῆογα ϑαϊτα]Ὲ ἰο σπονδάς, ἰο ψὨΪοῃ {ΠῸ Ρτομοιῃ 

ΟὈνΙΟΌ5ΙΥ τείετβ. ΝΠ {Π15 σἤδησα να Πηά {πε 1,Δοραδεοτηοηϊδη 

Ἰπᾶρεϑβ 105{ΠΠπγ1ὴσ᾿ {ΠΕ απαϑίϊοη οἡ ἔννο στοιηᾶδβ, οηα, ᾿Ἰπἰτοάαςεα ὈΥ 

διότι ἠξίουν, [Π6 οἴ ΠΕΓ ὉΥ 1Π6 σαιι541 ρδυίςῖρ]α ἡγούμενοι. 
τῇ ἑαυτῶν... πεπονθέναι. δικαίᾳ βουλήσει τηδαη5 “ΤΡ ϊΘΟΙ5 

Ιηἰθηςοη.᾿ ΟἸΠΕΓ5 ἴα {ΠῸ οσ5 85 δαυϊναὶθηΐ ἴο δικαιώσει, “ τσ ῃτ- 

α] οἸαίπη,, θαΐ [Π15 15. Ὁπαχαπρὶεα. ὍὙΠῈ ορμδίϊς νογάβ ἴῃ {ΠῈ 
βεηΐθηςβ 816 ἔκσπονδοι ἤδη, “{ΠΙΠΚΙηρ παν Ππααᾶ Ὀθθη ᾿π] το Ὀγ {ΠῸ 

Ρ]αίδθδηβ αἱ ἃ {{ἰπ|6 θη {ΠΕῚῚ 151 ᾿ητθητοη5 ἢδα ἔτεα {Πογὴ {το ΠῚ 

4.11 [ουυηευ ἰγθαῖν ΟὈΠ ΠΡ ΔΙΙΟΠ 5 ΜΊΠ {Π6Π1.ἢ 

τὸ αὐτό φΌΕα5 ΜΙ ἐρωτῶντες. ΤῊΪ5 ῬΘΟΌΪΙΔΙ ΟΥΕΥ οὗ ψογαάβ 15 

οΔ]164 {π6 σχῆμα διὰ μέσου. 

ὁπότε μὴ φαῖεν, “845 ΕΔ 0 5614 ηο.᾽ Τῆς πιοοᾶ δηά περαΐϊνε οὗ 

᾿1πἀεῆηϊία τεαθεηογ. Τγαηβίαία ὁ δηά {πῸ 1,δοεαδεπηοηΐϊδη πᾶ 65--- 

ἘΠῚ} Ἰπηρ {παΐ {ΠῸ αἀμπμαϑίίοη, να ΠΟΥ ΤΠαῪ Πα ταοαϊνεα ΔῊΥ 5αύν]οε 

αἱ ἴπε μαηῃάβς οὗ {πῆς ῬΙδαΐδθιῃβ ἢ {Π6 νγδῖ, σοι]ᾶ "6 τσ εν ραΐ ὈΥ 

{Π6 πὶ, Ὀθοδιι56 ἀστηρ᾽ 811 {Π6 ΘΔΥΠΘΥ {1Π16 ΠῈῪ ὑνΕΥῈ αναῦ ἀθηδη Ἰηρ, 

45 [ΠΥ δϑϑοχίεά, οἵ ἴῃς ΡῬ]αΐδβδῃβ ἴο σεηδῖη αἱ ρεᾶοβ δοσοσάϊης 

ἴο {πὸ οἱ ἰτεαΐν οἵ Ῥαιβδῃΐαβ, τη 6 αἴζου [Ππ ἀείεαϊ οὗ {πε Ῥεγβίϑῃβ, 

Δα Ὀδοαιθα {παΥ σοηϑιἀοτεα, θη αἰἴογνναγαβ {πΠ6 Ῥ]δίδεδῃβ 

τοίαβϑεα {Π6 ΡΥΟρΟΘ8] ννΏΙΟἢ {παν πηδάςδ ἴο με πὶ Ὀεΐοσγα {ΠῸ6 οἰγοστη- 

νδ]]δίϊοῃ, ἴο Ὅ6 πεαίταὶ ἴῃ δοσογάδηῃσα ψ] ἢ {πᾶΐ ἰγεαΐν, ἰΠαΐ {παν Παά 

Ὀδϑη ἰπ] γα Ὀγ {Π6Πὶ αἵ ἃ {1π}6 γνθη {ΠΕῚῚ 151 ᾿ηἰθηςοη 5 Παα ἔγεθά 
{παῖ ΠῸΠῚ 81] [ΟΥ̓ ΠΊΘΙ ἰγααῖν ΟὈ] σαί] ἢ 5 ἢ {Ποτη---σϑῖη Ὀτουρῃΐ 

[Πδῖὴ ἃΡ οἠδ ὈΥ͂ οἢς δηά δϑκεά {πεῖ {ΠῸ 58π16 ααδϑίϊοῃ, ὅς. 
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3 ἐνιαυτόν τινα, “ Δροιιί ἃ γξατγ.᾿ 830 τις 15 ΞΟΠΊΘ(1ΠΊ65 56 ἴο 4πδ]Π ν 
ὨΛΠΊΘΓΔ]5. 

Θηβαῖοι 15 ἃ ΠορΥ δι᾽ 5 ΕἸΤΟΥ. [{ 15 ΟἸθδΥΓ ΠΤῸΠῚ {Π6 ννογβ Ῥθῖον 
καὶ ἐνέμοντο Θηβαῖοι [Παΐ ἴΠ6 5] ες οἱ ἀπεμίσθωσαν 15 Λακεδαιμόνιοι, 

8.4 σΟΠΒΕΠ]ΌΘΏΓΥ {Π6 ΟἸΠΕΥ νγογάβ ἴῃ {6 βεηΐθησα 85 [8ΥΓ 5 [Π15 

τηιδέ παν {π6 ϑαπια βϑιὈ]εοῖ. ἵνα ζῆον ἴοο [ΠῸΠῚ δηοίῃου βοῦτοα 

{παΐ {ΠῸ οἷἵν ννγαὰβ ἀδδϑίγογεα Ὀγ {ΠῸ Τιϑοα δα) ΔΉ. 

ἐνοικεῖν. (Γ, 3. 2. 2 τελεσθῆναι. 

διακοσίων ποδῶν, ΡΕΙΠΔΡ5 “Ἰοηρ.᾽ (. Ῥεῖονν νεὼν ἑκατόμπεδον. 

ΟΠ ο 5 (τόρ ]ν) ἴα κα πανταχῇ ψ]Γ {πΠ656 ννογάβ " 2ΟοΟ {{. 5Θ4θαγα. 

κάτωθεν. ἼΠΕ56 Δάνεῖθβ ἴῃ -θεν βεαπ ἴ0 Ὀ6 τι564 ΘΧδΟΙΪν {κα {ΠῸ 

ΠΟΙΓΕΘΡΟΠΑΙηρΡ Δανεγθ5 οἵ τοϑί ἄνω, κάτω. 

ἐν τῷ τείχει, “ΜΙ {ΠῸ νν8]],᾿ 1. 6. 1η5146 [ῃ6 ἴονῃ. (, 1. 62. 6 

ἐς τὸ τεῖχος κατέφυγεν. 

4 σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν. καί -Ξ- “Δίᾳφῃιι6 δἄδο,᾽ “ΟΥ ταίποτ. 

ἈΠῸ ἢ Μ᾽ ΔΙΌΣ ΟΥἘΠΕΓΕΙΝ Οἡ δοσοιὴηΐξ οἱ ἴπεὸ ὙΠΕΡδη5 

{πὶ {π6 1, οθάδθιηοηϊδηβ ΕΙΘ 50 δϑίγδηρεα 1η Τασδτα τὸ {Π6Ὸ 

ΡΙαΐδεδηβ. 

καθιστάμενον. 566 ποίξ Οἡ 3. 3.1. 

69 7712 Παεεααεηιογίαγ, 7766} τυλήεἶ τὐας ἐπαδεαῖ ὧγ {16 (4 ἐπογιΐαγι5 77, 0771 

1εεὖος, γε17: γα] ὧγ 5οῦῖθ οἱδδῦ σλῖῴς απαὶ ὧν δγαρίάας, δα] 707 

Οογεγζα τυλίεΐ τυαᾶς 7 5εΩ1120721. 

Ι αἱ τεσσαράκοντα νῆες. 566 “Παρίου 29. 

τότε, “45 ἴπεη ἀεδβουρεά᾽:; οἴξῃ 50 ιιϑεα Ὀγν Ἱππογάϊάθθ ἴὸ 

ΤοΠλΪη τι5 οὗ ἃ ροϊηΐ οὗἉ {{π16 ἴῃ {Π6 ραϑί πδυγϑίϊνα. 

ἐκ τῶν ᾿Αθηναίων. ἐκ ΡῬΕΙΏΆΡΒ 51ΠΊΡῚΥῪ ΞΞ- ὑπό δοσογάϊηρ ἴο Ἡδετο- 

ἀοίξαῃ ἀϑαρα ; ΟΥ̓Ϊ ΤηΔΥ πηθδῃ “ ὈΥ̓͂ ΞΟΠ16 οί οἵ [Π6 πα εΓ οὗ {ΠῈ 

ΑἸἰΠβηϊδηϑ5.᾽ 
σποράδες -- σποράδες γενόμεναι. Βαϊ {παῖδα 5 Τηδηυβοιρί δηά 

ΘΟ ΠΟ αϑί δας ΠΟΥ ἰοσ [Π6 ἀα]είϊοη οἱ καί. 

2 στασιάζουσαν, “Ῥεσδιι56 1{ νγὰ5 1ἢ. 5εαποη.᾽ 

δώδεκα μὲν .. . προφθάσωσι, “ 5156 Οἡ {Π6 οη6 παηά {πΠ6 ΑΙ ΠΘΏΪΔἢ5 
ψγοτα ἴῃ ἴοσοα αρουΐ Νααρδοίιβ νν]ἢ ΟὨΪΥ ἔννεῖνα 5ῃ1ρ5, απ οἡ {Π6 

οἴπου Ππαηά, ἰο σεῖ πεσε Ὀείοτε, ὅς. Εογ ἴῃ6 σο-οσγαϊηδίίοῃ οἵ 

ἀἰϑϑίταασ οἰαιθθ5 οἵ. 4. 12. 2 ἀδύνατοι ἦσὰν ἀποβῆναι τῶν τε χωρίων 

χαλεπότητι καὶ τῶν ᾿Αθηναίων μενόντων. 

Ὑϊ 
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70 Οογίαϊ7, (Ογ γγδα71 272507167.5 γ67147721 ἡ, ο71 (ογ2» 7} ἐο (ογενγα 2γὝηηφα 
2ο ὁγ71.,᾽ αὁοτεί α γενοίέ γγοηι ΑἸ λοης. 776 γοείφίαγες αγιαῖ ἄφαΐίῇ 

97 εοζίλίας, αγιαἴ ἐδεαΐε οΓ ὦ γεν οἵ λΐς ααλεγογιές τυΐΐζ ἐἦε “4 2226 
7717 7726. 

1. Ιῃ [{Π6 868 ἢρῃίβ "είνψεοῃ πε (ουϊηῃαη5. δηα {πῸὶ (οΥου τ δ 5 

ὙΏΙΟΉ ἴοοῖκ ρῥΙασα ἴῃ [Π6 γεαῦ Ὀείοσε {ῃ6 Ῥεὶοροηηδβίδη ψγαΐ, [Π6 

(οΥηςμδη5 ἢδα ἴα κθη 250 ὈΤΙΒΟΠΕΘΥΙΒ: 566 Οἡ 1. 54. 

τῷ μὲν λόγῳ... διηγγυημένοι. τοῖς προξένοις, ἀδἴϊνε οὗ {π6 ἀρεηί. 
ταλάντων, φΘΠΙνΕ οὗ Ριῖς6: “Ρτοίβββθαὶν Ῥεοδιθα {ΠΕΙΓ ῬΤΟΧΘΗΪ 

Πδά σοῆβξ ὈΔ41] ἔοσ {πεῖ ἴο [Π6 διηοιηΐ οἵ δ8οο ἰα]θηΐβ.᾽ ὙΠῸ δηηοιηΐ 

15. ἸΠΟΥΘΙΌΙΥ ἰαῦρα, Βαϊ νγὰ5 ργο Αγ Ὥδνεῦ τηδαηΐ ἰο 6 ραϊᾶά, ὍΠε 

ῬΙΌΧΘΩΙ ψεῦα Ὧ0 ἀουθέ τη {Πα ρΡ]οί. 

μετιόντες, “ σαν Α551ηΡ.᾽ 

2 καταστάντων. ΤΠΘ ΔΙΏΡΑ 558 4ΟΥ5, 1. 6. ΜΠ {πΠῸ (ΟΥ̓ γθδηβ. 

κατὰ τὰ ξυγκείμενα. (΄. 1. 44. ΤΠς Ταϑο ΠΟ ΠΘΓῈ ἰαῖκθη ἰο ὈῈ 

411165 ἢ {Π6 ΑἸΠΘηΙδη5 ολῖν 50 ,α7 ἃ5 ἴῃς οὐἹρηα] ἰσϑαῖγ ργον! ἀθά 

νν85 Γαδ Ο ΙΟΏΔΥΥ, ἴοτ, δίηςσε [Πδὲ ἰτααίγ, της (ογουγεδηβ Πα δηΐογθα 

Ιηἴο τηοτα ᾿πεπηαΐα γα] δί!οηβ ἢ {Π6 ΑἸΠαΘηΐδη5, αηα Πδα δϑϑιϑιεα 

{Πϑῖ ἢ δὴ ἰηνδϑίοη οἱ {Π6 Ῥεϊοροηηδβα., 

3 ἐθελοπρόξενος νγὰ5 8 56] -οσοηδίυ64 ΡΥΟχΧαηοσ5. ΠΟ τεςεϊνεα {π6 

ΔΙΑ αβϑαάοῦβ Πποπὶ Αἰἤθη5, δἰ Ππουρ {ῃ6 ΑἸΠποηϊδη5. Ππαα ποί σοπι- 

τ ἸσϑιοηΘα Πΐτη ἴο ἄο 50. 

τοῦ δήμου προειστήκει. ΤἼΠΘ προστάτης τοῦ δήμου νγει5 ἃ ΤΕΠΟΡΉΪΖΕΟα 

Ῥαΐ πποίῆοϊα] ρεγβοηαρα, πὰ οὐἵ ἡ Ἰεβαου οἵ [ῃ6 ΟΡρροϑιοη. 
οὗτοι οἱ ἄνδρε. ΤΠ6 ταί! ηΠ6 αὶ ὈΥΙΒΟΠΕΥ͂Β. 

4 χάρακας. [Ι͂ῃ {Π6 πιαβοι]]ηθ χάραξ 15 ἃ 5ἴδ!κε ἴοσ ἃ βίοοκαάα, ἴῃ 

[86 ἐδιλιηη6 ἃ νΙΠ6-ῬΓῸΡ 85 πεῖθ. ὉΠ δοσιβεα ψεσα ἰεηδηῖβ οὗ {Π6 

ϑΔοΥθα στοπηα ψΜΏΙΟἢ ΡΥ Αγ, ἔτοπῚ Ἰοηρ᾽ τι56, {παν Παα σοῖης ἴο 

ΤαρΑΓα δ5 {πε 11 ον. 

στατήρ. [{ [Π15 15 1η6 σο]ά οοΐϊῃ (20 ἀγδοῃπηα5) {πΠ6 ἤπθ 56 615 

ἸΠΟΥΘΑΙΟΙν βανοσα ; 1 [Π6 5] νεὺ σοϊῃ (2 ἀγδοῆτη85) {πΠῸ ΠΏ ΘΥ οὗ 

ν] 6 -ῬΓΟΡ5 σαΐ πλιδί πᾶνε ὈΘΘἢ νΕΥΥ ἰαΥρα. 

5. διὰ πλῆθος. δνοτάπ {πᾶἰ Ἔχρίθϑϑ πηθαβυγα ΟΥ̓ {{π|6 δῖα οἴῃ 5684 

Ποιὰ 8δη δυο] 6. 

ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν. [ἢ ἔννοὸ ΟἸΠΟΙ ΡΪας65 τάξασθαι γλδδῃ5 “ἴο 

δοςερί ἃ οοτίαϊ πη δϑβϑαϑϑιηθηί. Ορ. 1. 99. 3 χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ 

τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν. 3. 50. 3 οἷς ἀργύριον Λέσβιοι 
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ταξάμενοι... δύο μνᾶς φέρειν. 50. ΠεΕΙα “Δοσορίϊηρ ἃ νϑ] δαί! οη [ΟΥ̓ 

{Π6 βίαϊκεβ.᾽ ϑόοπῖα ᾿πΐεύργεί “παῖ {Πα 5Ποι 14 ραν ὈΥ βία] πηθηΐβ,᾽ 

Ῥαΐ {Παΐ ννου]Ἱά το αϊτα κατὰ χρόνους. 

τῷ νόμῳ. ΤΠε 5ίαίαϊα ΏΙ ἢ ἰογραᾶα {Π6 οὐ{ηρ᾽ οὗὁἨ νη θ- το ρ5 
ἔτοπι {6 βασγθά απ. [{ ννγὰ5 ΡΥΟΌΔΌΙΥ δῇ οὈϑοϊείβ ϑἰδίαςθ νυν] ο ἢ 

ἘΠῸ  οἤδηαοῖθ ὭδναΙ ἰπουρῃΐ οὗὐ, Ηεδησθ {Π6 ἰαύρδι. Ὠυτηθε Υ οἵ 

οἤξῃησςαϑ. 

ἐξείργοντο. Ἄνετῖε ἀεθδιτεα [τῸΠπ ραυϊηρ᾽ ἃ νϑ]δίϊοη. 

ἕως ἔτι βουλῆς ἐστι. Ηδε Ιηἰεηἀ 64 ἴο ἀν81] ὨΙΠ156]{ οὗ Π15 ροϑιξοη ἃ5 

βεηδίου, 8δη4 ρ855 ἃ τεϑο ας! {παΐ νου] ῬΥϑοί σα} ]Ὺ ταϑοϊηα [Π6 

ἄξογεα πηθηςοηδα ἴῃ {Π6 δα] οΥ ρατί οὗ {Π6 σΠαρίοθυ. 

ἐξαπιναίως. ΤῊ15 Δηα ἐξαπίνης εῖα ἰῃ6 ΙοηΪς ἔοτπη5 οὗ ἐξαίφνης, 

ὙΠΟ 15 τιϑεα ὈῪ 811 ἐπε Αἰεο5 εχοερί Τμασγάϊάεϑ ἀπά ΧΘηοΡρΠοη. 

Ιη ΤΒυογάϊα465 ἐξαπίνης ΔηΠα ἐξαπιναίως ἈΡΌΘΑΙ [ἢ ἴΠ6 ΘΔΥ]Π6Γ ὈΟΟΚΘΒ, 

ἐξαίφνης, ἰορεῖποΥ ψΊ ἢ αἰφνιδίως, τη {ΠΕ ἸαΐεΓ. 

7116 οἰραγεῆς Ζλε7 φγοῤοδ ἃ αἴδοζε 7 »1ε7γαζιίγ, σοφοί 216 

αϑοσηιόέν ἐο γαΐζν ἐΐε γοῤοκαΐί, ἀγα σόα ἐο ΑἸ {λο7:5 0 τυα77: 

2λε ὁχίίες (ἐἦε 7γ1φγας οὐ 621 }2α5) γτιοΐ ζο ὀγίγι αΦοτεζ 44 ἐλό7ι1α71 

27167Χ6211071. 

δέχεσθαι «αἰζεῖ εἶπον, ΠΟ ΠΠ {πῸ ᾿πῆη1{|ν6 πηθδηβ5 “ργοροβϑά᾽ 
ΟΥ̓“ ογτάεγεα᾽" : ΠΈΘΎΆ ΠΥ ὁ [ΠαῪ 5ροῖκα ἔοσ {Π6]γ γαοαινίηρ. 

ἡσυχάζοντας, “ΤΕΠΊΔΙη ὩΘΟΙΓΑ],᾿ οὗ {Π6 (οτγογίεαηβ. μιᾷ νηί, “1 

{πεν σῆς ἰῃ ἃ βίηρὶα ϑῃ!ρ᾽: (Ρ. 2. 7. 2 τά τε ἄλλα ἡσυχάζοντας καὶ 

᾿Αθηναίους δεχομένους μιᾷ νηί. 

τὸ δὲ πλέον. δε Ππά {Π6 δύζ1ς]α υϑ5εα ννἹἢ σαγ1η8] ὩπΠ Ῥ6.Γ5 {Πδΐ 

ἈΡΡΘΔΥ 85 ρατίβ οὗ ἃ οί, απᾶ τ σοτηραγαίίνεβ τερατάθα ἃ5 

ΒΙΡΡΙ 6 πηεηΐαυν ἰο ἃ ΠΟΪ6. 

τὴν γνώμην, “{Π6 ΡΙΌΡΟΒΔ]. 
διδάξοντας ὡς ξυνέφερεν, “ἴο σίνε 510 δοσοιηΐ 845 5164 {ΠΕῚΓ 

Ιηἰεγαϑίϑβ. 
τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας, “ΨὙ»ὴΟ τ0 676 7721 αδγζι71 ἴΠπογθ᾿ ; ἤΘῆςσΘ 

ἐκεῖ τοί ἐκεῖσε. 

ἀνεπιτήδειον, 1. 6. ἰο (ΟΥ̓ΟΥΓΪΔ. 

ὅπως μή . .. γένηται σίνε5 [ῃΠ6 πιοίϊνα οὗ πέμπουσι πρέσβεις. 
ἐπιστροφή, ῬΤΟΡΔΡΌΙΪΥ “ σοπηίοι- ταν  α[1ο.ἡ [Ι͂ἢ ῬΟΪΥΌΙΙ5. 1 τηθα 8 

“τρί! δι!οη,᾿ ἀηα 50 ρευΠαρ5 Πεῖα. 
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2 7116 ΑΙ λορίαης αγ765: ἐλε6ῖ7 αηηδασδαιογε. (414 (ογενγα ἐἦδ οὔήραγ- 
εἰίεςαὶ ραογς αἰξαοῖξ 216 “εοηρεοογαςγ. Αἑ 3γεΐ ἐλε ἡθηηοογαςν ἐς 

Οὐδ, ΟΊ, αι γεϊγε5 0 {δε ἀρ 2αγίς οΓ “ἦ4 εἱΐν ἀγα ἐο ἐλε 
γώαζε “αγΦορ. 

1 ὅσους ἔπεισαν, 1. 6. 811 οὗ [πΠ6 (οτογγξαη 6χ]]65. 

3 ἱδρύθη, καὶ εἶχον. (ΟΡ. 1. 13. 1 ναυτικά τε ἐξηρτύετο ἡ “Ἑλλὰς καὶ τῆς 
θαλάσσης μᾶλλον ἀντείχοντο. 

τὸν Ὑλλαϊκόν. (οτογτα Πα ἔνγο Παύρουσβ. ΤῊΘ οἴου νγὰβ πδιηθᾶ 
ΔΙΓοΥ ΑἸοϊηοι5. 

καὶ τὸν λιμένα, κιτιλ., “Δηα [Π6 ΒΑΙΡΟΙΣ ΠΘδΥ ἴἰ [Παΐ Ἰοοϊκεά ἰο {ΠῸ 

τ δ! ] Δ ηα,᾽ 

8 Μιεχέ αν δοίζ φαγίϊε5 δφεηιεἶ 171 7677: 07 γι ἐδιοηεσοίσδς. 

74 71 114 γολιεευεαῖ κογιίεοί 716 ἐἰδηηοσζαςν σαΐ7:5 716 μῤῥε7 Παγιαῖ, αϑιαἷ 

216 ΟογἭγζλίωγ 5112 για γον ο7 116 γη:ογοεγαγίες σαζίοαῖ 271 ὧγ 216 

οἶζραγζολο γηαῖό οὔ. 

2 περὶ δείλην ὀψίαν. ΤΕ αἰείηοοη νγαὰβ αϊνἀεα ἰηΐο πρωΐα, 
ἐρααϊγ, αηα ὀψία ε]αΐα αἰϊζοσμοοη. 1,δία δῇθγηοοη νγὰβ θουΐ βαηβεί. 

ξυνοικίας. [1 αἱ. 27,5 ηἦαε, ἸοαρΊηρ-ἤοιιθ65 ἰδεῖ οαἦέ {κ6 ἢδίβ ἴο θεὲ 

5Πῃδτεα Ὧν βενεῦδὶ] [81111165. 

ἐκινδύνευσε διαφθαρῆναι, εἰ... ἐπεγένετο. ἐκινδύνευσε διαφθαρῆναι 

15. δἰπιοβδί εααϊναὶεηΐ ἰο διεφθάρη ἄν. ΞΘ᾽ΓΠ]ΔΙν χρῆν, ἔδει, ὅζα., ᾶτα 

564 ψιΠουὺΐ ἄν ἴῃ {π6 Δροάοβὶβ οἵ ἃ σοῃαϊ]οηδὶ βεηίεηςθ, 80 1ῃ 

Τ4ι1η οί, εφόπ1, ὅς. ΤῊΣ τηοάδ] βεῆβε 15 φρίνε ἴῃ {π6 τηθδηϊησ 

οὔ [Πε νεῦρ, δῃᾷ {πεῖὰ 15 ἢο ἡδβά [ου ἂν ἴῃ ασθακ, οὐ [ου {π6 δι] αηο- 

{ἶνα ἴῃ 1 δίῃ. 

ἐπίφορος ἐς αὐτήν, “ ῬεδΙηΡ ᾿ἰ ἴο {Π6 οἰέγ.᾽ ἄνεμος ἐπίφορος 15 τι56ε4 

οὗ ἃ ἱδνουτίηρ ψιηά. 

5 ΝΛζεοείγαΐες αγγΖψες αι] αοο5 ἤὴ5 ὁσδί 10 γεεογοῖίο ἐΐι6 τοι 67161271᾽ 

αιεοίζογιδ. 1774 ἡφηιοογαΐζς εγιέγεαζ 2792 ἐο δῶσε 507,16 ζ727672165 707 

21.617 2γοϊφοίζογε αγιεἶ τεγιεἰογίαϊε 20 γ1α7ι α7Ὲ Ἔφιέαΐ 711ε221667. ἐ}62»- 

σοἶψεδ. 70 Μὲ, λε5δε λέγ ὁγιγοί οἶραγεῆδ. διεΐ ἕλεν, ,αγΖιρ' 

ἔλεον σλοιείαῖ δε ζαΐε7ι ο “ ἔλε7ι5, σϑεῖ δαγοΐεαγγ. 1716 εηιοεγαΐξ 

,3γεὲ αἰογιῤέ «τοζογαο, ὁτεί, εἠφοζεα ὧγ ΜΜεοσίγαξηα, 1.6} σπὖδο- 

φιεο γν οογῖνεγ ἔλε οἰξραγεῖο 0 αι 15 ἰαηια οῤῥοοσίΐὁἐλε ἐθηιῤίο ογ Πέζ7α. 

Ι ἔπρασσε, “Ξοιρῆϊ ἴο Ὀτ]ηΡ ρου. 
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οὗ οὐκέτι ἔμειναν, ραγΘΠΓΠοίΙοΑ], “παν Ποννανοῦ πηδᾶς οἵδ᾽ 

ὥστε, σίνοϑβ {Π6 [6 ὙΠ15. ' 

.. 2. ξυμπέμψειν ἀερεηα 5 Οἡ 50Π16 1Π|0]164 νεῸ οὗ Ργοπϊβίηρ. 

κατέλεγον, “ΘΠΓ͵ΟΙ]Θα [ΟΥ 5αύνῖςβ. 
4 ἀνίστη καὶ παρεμυθεῖτο. ΤΕ ἰδη56 ΟΧρΙ͂Έ5565 [15 νυ ]5ἢ δηά εη- 

ἄἀδανοῦγ. 

ὡς οὐδὲν αὐτῶν... ἀπιστίᾳ, “οἡ {Π6 ρτείοχί {Παΐ {ΠΕῚῚ τηϊϑίγιϑί ἴο 

5411 νυ! {Π6 πὶ ἀὐριθα ον] ᾿η δ ης]οη5. τῇ ἀπιστίᾳ σἴνε5 {Π6 στοιηαϑβ 

ΤΟΥ δι ιϑρι θη. μή 15 Δἀ464, δ5 15 σοημηοη, [ΠΟΌΡ οί ΠΘΟΘΘΒΩΤΥ, 

αἰἴζου νεγρ5. οὗ αἰϊβιγιβίησ, ἴο βίγεησίῃθηῃ {π6 ἡδσϑίνα ἴῃ {Π6 ρῥτιη- 

ΕἸΡ4] νετῦ. 

5 μή τι νεωτερίσωσι, “ ἰο5 {ΠεΥ 5Που]α ταϑοτχί ἴο ν]οϊθηςα. 

6 “41γγίναίξ οΥ  εϊοῤοιγι65:α7γι ,οοί 1ε716167. «41 Ἰεϊας τὐϊίλ δγαρίάας. 

Ι αἱ Πελοποννησίων νῆες. (. 3. 69. 

ἔφορμοι οὖσαι. ΝΟ ΠΘΙΕ Εἶδε 15 ἔφορμος τι5εα δἃ5 δῇ δαά]δοίινα. 

ῬεΥΠαρ5 να 5ῃοιιἃ τοδά ἐφ᾽ “ρῶν Ιῃ δὴν ςαβ868 ἰγαηῃβίαΐθ, “πο Παά 

Ὀεεβη δ δῆσῃου ποτα. 

ἐς Σύβοτα. ΤΠϊ5 ϑυθοία 15 ἀϊβίϊηοί ἔτοτὴ ἐπα 1514 45 50 οα]]θα, Τί 

νγὰ5 ἃ Πδύθου οἱ Τ ΠΕϑρτοί!5. 

"1 171ὲ Οογεγνγδα7ι5 γ1α71 {1627 5 1125 721 4071724510721, αγιαἴ 771 5116 ο7) ἐδε 

αάτΐεο οΥ ΜΜροσέγαζης δογιαῖ {4772 οτεί 0716 ὧγ 9726 ας ζἦεγ αγὰ γεαῶνγ. 
714 ]εοζοῤογιγιοπία7ις ἰφίαϊζ ζευογέγν σλτφ5 ἐο γιεοξ ἔζεδε, ἀγα αἼγοεΐ 

Ζλε γεεέ ο 1617 σἠζ2» ασαϊγι5ΐ {16 “1 2Πε7ιΖα)15. 

Ι πολλῷ θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι. (. ποία οἡ 3. 69. 2. 

οἱ δέ. ὙἼΠΕ ἀεπλοογδίϊς ρδυΎ ἴῃ Οὐτουτα. 

τὰς ἀεὶ πληρουμένας, “845 6 Υ γε βισσεβδϑίνεϊν πηδηηθδά. 

ἐκείνου. ΠΕ (οΥσυτΎΘδΏ8. 

ἐπιγενέσθαι, “ ἴο σοΠ16 αἰζογννατά5.᾽ 
2 ἦν δὲ οὐδεὶς... τῶν ποιουμένων, “Δη4 [Π6 ΟροΓΑΙΙΟΠ5. ἡγΕΓα α15- 

ογάοτϊγ. 

4 αἱ δύο. 566 ποία Οὔ 3. 71. 1 τὸ πλέον. ΤῊ ϑδ]διηϊηϊα δηά 

Ῥαγαὶαβ ὑΕΥΘ Ὀ5.4Π10Ὺ γοϑουνεα [ῸΟΥΓ δίαίε βούνςθ, ΠΊΟΓΘ ᾿Π ΠΟΙΆ οἵ 

ἃ ϑαοῖϑά Ἄσπαζδοίου. 
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11. 78 ΤῊΗΠΟΥΓΌΕΒ 

8 716 “ἠλεριίαγ5 ἐἤαῦρ6 ἃ τυΐγιρ᾽ αγιαἱ οἴγι 0716 στ. Ο» ἐλε εἴο- 

2ο»γ1951α715. ὁεφίγιο᾽ γε171:7γογοφα ἐΐε ΑἸ ἐλεγιΖα)ι5 ὀαος τυαίδ7, σοιε671-- 

Ζγαΐίγιο᾽ 212 “οἰοἠογιηεσα7, αἰΐασξ τῤογὲ ἐλοηιδοίσες 0 σήψε Ζ2ἢὲ 

(Ὁ Ωγ γΖα715 7217726 Ζ0 ὁδεαΐζό, α71εῖ ὁδοαῖγρ, ἐλοηηδείσες ὧγ σηῤ47107 

ΖαςΖες. ὶ 

Ι κατ᾽ ὀλίγας, “10 5718} ἀείδοῃπηθηΐβ δὲ ἃ {1πη6.᾿ 

ἐταλαιπώρουν τὸ καθ᾽ αὑτούς. πε ΜΡ595. τεβα ἐταλαιπωροῦντο 

καθ᾽ αὑτούς, 1. 6. ὈΥ {πα Ί56ἸνῈ 5 αοθθ ὍΤΠα σοη]δοΐαγα οι οαϊ Θά τῇ 

{π6 ἰεχὶ βῖνεβ ἃ Ὀδίίει βεῆβθ, 86 15 τῇοσα {|κὲ ΤΠαογαϊάθβ ; “1η 

ἘΠΕῚΓ ρατί οὐ {πῸ Ὀδίι]6.; 

ἁθρόαις μὲν οὐ ΤῈ ΑἸἰΠΘηΙΔη5. τείγαι θα ἔγοπὶ αἰἰδοϊκιηρ {Π6 

σοηΐτα οἵ {π6Ὸ6 Ῥεϊοροηηδϑίδηβ σταηρεα ἀρδίηδί {Π6π, θα σοησεη- 

ἰγαϊβά 411 {ΠΕ 1Γ ἴοσγοβ 1ῃ δὴ δἰΐδοϊὶς οὴ οὔβ οὗ [Π6 ψίηρϑ, Ποτα {ΠῸΥ 

5801ς ὁΠ6 5Π}1|Ρ. 

κύκλον ταξαμένων αὐτῶν, “ψνῇξεη [ῃ6 Ῥεϊοροπηθϑίδηβ μαα ἄταν 

ἘΠΘι 5 Ινε5 ὉΡ 1ἢ ἃ οἰτο] 6, |. δα ἄγαν ὉΡ ἴοσ ἘΠΘτ βαῖνε 5 ἃ οἰτοΐβ. 

(Γῇ, 2. 83. καὶ ἐτάξαντο κύκλον τῶν νεῶν. 

2 δείσαντες μὴ ὅπερ. Τῃε [1 Δοραἀδοπηοηϊδηβ δα δαορίθα {Π15 

Τογπηδίίοη αἱ Ναυρδοίμβ (2. 83. 5), δῃα {πΠ6Ὸὸ Αἰ Πβῃδη5 581164. τουηᾶ 

1Π6ηλ {111 [Π6 ννὶηα τοϑα δηά ἴἤτενν {πὸ Τιδοραἀδειηοηίδη ἢδεὶ τηΐο 

σοηδιβίοη. ὙΠδη {ΠῈ αἰίαοῖκ ννὰ5 πηδα6. 

3 καὶ ἅμα. Απά ἰτορεῖμασ ψΠΠ ΤΠΕΙΓ ον τείτεδαί. Τὴ ΑἸΠΘΠΙΔἢ5 
ΘϑΘΟΔΡΕαά ὈΥν 5. ΡΕ ΙΟΓ ἰδοί!ο5. , 

ὅτι μάλιστα πιιϑί Ὀ6 ἴακεη οΟἸοβαὶν 1 προκαταφυγεῖν. 

ἑαυτῶν. ΕῸΥ {Π1|5 σΠδηρα ἴο σεηϊνα Δ Ό5ο]αία οἴ. 3. 22. 1 προσέμειξαν 

τῷ τείχει λαθόντες τοὺς φύλακας, ἀνὰ τὸ σκοτεινὸν οὐ προϊδόντων αὐτῶν. 

3.13. 7 βοηθησάντων ὑμῶν προθύμως πόλιν προσλήψεσθε. ἌΝ ε 5που]ὰ 

δχρεοΐ ἑαυτῶν τε. ΤΠ6 ΟἸΡΊΏΔ] ἀ65]ΡῊ οὗ {π6 βεηΐξηςα 15 σῃδηρβά. 
4 ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν, “ ἸΙα5:66 {1] σιιηδεῖ αηα ἰΠδη επηαεά, 

79 716 (ογεγγεαις, γϑαγί7ι αἰΐαςῖ;, γιοῦ {}61γ, 27,25 07167.5 7,071 7} 15 )αγια 
Ζο ἐλε ἐερεῤίο οεγα. 716 οἰοῤο)ι71651α715, 271 52216 οὐ 4617 Ψτοΐο͵ 

ρα οὕ ἦε αὐνίεε οΥ Βγωρίαάαξ, αγό ἀὐγαϊα ἐο αἰΐαοϊξ {16 εἱέν αγα 

761176 {0 7.614{172}17716. 

5 κρατοῦντες, “{Πουσ σοΠ ΠΕ ΓΟΥ5.᾽ 

3. πόλιν... ὄντας. (ῇ. ποία Οἢ 3. 72. 3. 

͵6 
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80 7126 (ογενγοαης γηαγι ἐζγέν τἦέῤε (67. 5ἐααϊϊγιρ᾽ φύει σοϑιθ οὐ {16 

οἰζραγοΐς 10 φοληθ ο71 δοαγα!), ὀμεέ ἐλ4 “οἰοῥογιγιοδία)ι5, φαγ)71.᾽ 

ὧν “γε-όδαςογ ἐλ6 αῤῥγοαεῖ ο7 αγι “1 ἐζογιΖαγι γεοί, γιαΐε οἵ. 

ὅμως, “1 5ρ116 οὗ {ΠεΕῚΓ ἀδίδαίι. 
μέχρι μέσου ἡμέρας. μέσου 15 {πε δι ρδίδηϊινε μέσον. 

ἐφρυκτωρήθησαν, “ΕΙΕ 515 }4}164 Ὀγ ἤτα- θεδοοη ᾿τῸΠῚ [(δσα5 ἴο 

ὈῈ 5811Π1ηὋΡ΄ ἰο (ογογτζα. 

81 77α55αε7 ο7 ἦε οἴραγοῖς ὧν ἐλε αἰοηιοογαές, αγιε1 τε{167 ἀφηιογαζίσα- 

" 

2 

3 

4 

Ζζογι 97, δοεζαΐξ Ζ776. 

ὑπερενεγκόντεΞς. ΒΥ {Π6 ΠΕΙΡ οἴ τῃξ ὁλκοί, νν 1 ἢ ννα ἤθδγ οἴ Ἰῃ ς. 15. 

λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους. λαβόντες ἢὰ5. ὈΘ6Ὼ 5ι5ρεοίθα οἡ 

γΔ͵ΪΟΙ5 σγοιηαβ. [{5 Ροϑβιτοη 15 σου! ΠΥ ΒΟ ΒΡΙΟΙΟΙ 5, ἃ5 {ΠΕΈΓῈ 15 ΠῸ 

ΟὈν]οι 5 ΓΘ 50 ἴου {Π6 π]5ρ]δοοιηδηΐ οὗ τε. λαθόντες ἢὰ5 ὈΕΕη 5385- 

σεβίεα---τηθδηϊηρ {παΐ {π6 Τ)επηοβ α14 ποΐ ψΊ5} {ΠΕῚΓ Ορροηδηΐβ ἴο 

βιιβρεοί, [ἢ {Π15 τηονειηβδηΐ, {ΠΕῚΓ ἀΕ65ΙΡῊ οὗ ἃ φΈΠΟΓΑΙ τη 558 Χα. 

τῶν ἐχθρῶν εἴ τινα λάβοιεν, 1. Ε. ΔΠΥ͂ Οὗ {Π611 ΘΠ ΘΠΊ165 γγΠ0 ΤοΙη δ η6 6 

ἴῃ {Π6 οἸ(Υ ἃ5 Ορροββά ἴο {μοβε ἴῃ {π6 5ῃϊρ5. Ηβδηςθϑ, [ῸΓ {πῈ6 586ΚῈ 

οἵ οσοηίζαβί, [Π6 εἰ ρῃδίϊς ροϑιίοη οἱ ἐκ τῶν νεῶν. 

ἀπεχρῶντο, “ ἀἸδρεαίοπεα,, ἃ τηθδηϊηρ ἃ ὈΘδῖ5. ΠΕΙΘ οηἷγ. Βαΐ οἵ. 

1. 126. 11, ΨΠΕτα {ΠῸ θεϑὶ Μ8. μὰβ ἀπεχρήσαντο ἴοΥ διεχρήσαντο, διὰ 

σἋα45 αποίε5 ἃ πὸ οἵ Αὐβϑίορμαδηεβ παῦε {πΠ6 ψψογά Πᾶ5. [Π15 

τη δ ηϊην. ἕνε Πηὰ καταχρῆσθαι τι5εα ἴῃ {πΠ6 56 1η6 56η56. ΤῊς Μ55. 

Βαανα {πεῸ πππιδαηϊηρ ννοτά ἀπεχώρησαν, Ὀὰΐ ο΄ γ51115, ποίησ {Π6 

Ράᾶββαρε, τϑααβ ἀνεχρῶντο. 

ἀνηλοῦντο, ΄ ἀΘϑίτογεα {ΠΕ ῃγ5εῖναβ.ὄ 
τὴν μὲν αἰτίαν... καταλύουσιν. ΤΠΕ 5ἰπηρ]6ϑὲ Ἂχρ᾽ϑηδίίοη οὗ 

{Π6886 ϑγνογάβ 15 ἴο ἰβδῖίζε τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν ἴῃ ΔρΡροδί[Ιοῃ ἴο 

αὐτοῖς πάεγδίοοά, 45 τπουρ ὙΠαογάϊάθβ παα υυυϊτθη αἰτιώμενοι 

αὐτοὺς ἀπεκάλουν τοὺς τὸν δῆμον καταλύοντας, “ Δαςσιι5]ηΡ᾽ πεῖ ας Ζἤοϑδε 

0 ψεῖα επαἀθανουσηρ ἰὼ βυρνεσί {πῸ6 ἀδηγοοζδογ. ΟἸΠΕΙβ ἴα Κα 

{πο “Ποὺ ΚΙΠΘα ἐμοθα ῆο ψεῖα ταρυϊεα ἰοὸ 6 {ΠΕ6ῚΓ ΘΏΘΙΠΏ165, 

Ῥυϊηρίηρ {ΠπΠ6 σματρα ἱπἀε6α ἀραϊηϑί ἔΠπο56 ἡνῆ0 νγεῦα ἴου βινοσίηρ 

τῆς ἀξδιποούδου (1. 6. οὗ ἀοιηρ 50), ψν ἢ1]16 ϑοπλα αἶβο, ἄς. Βαΐ {Π8 

μαῦρα νγὰ5 Ὀὑτουρῃίξ ἀραϊηβί 41] {ΠΕ ῚΓ ρο] 1ς 4] Ορρομπθηΐβ, ποῖ ἀραϊηϑβὲ 

Ραγί. ΟἸμοΥ5 {ταηβίαία ἡ Ὀσηρίηρ {π6 σμασρα 2λαΐ γεδέϊβειί ἐλ ει7 

ἐχεσζΐογε ἀσαϊπϑὶ [Πο56, ὅζο.,, ας Παΐ 15. τῆοσα {Πδῃ {Π6Γ6 15 ἴῃ {Π6 

ατροκ. [{ 15 ἰβιηρίηρ ἴο τοδα ὡς [ΟΥ̓ τοῖς, Ὀυΐ ἴ Πὰ5. ΠῸ τηδηι- 

ἐξ 
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βοσῖρί δι Ππουϊγ. Με. ΕὈΓΡ65 βιρσεϑίβ [Πα {ΠῸ ΟὈΒΟΌΓΙΥ 15 ἅπα ἴο 
1Π6 ἔδοϊ {Παΐ τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσι 15 ἃ ὈΪΓ οὗ τεραϊαΓ ΡΟ] Εἰς Δ] 

βδηρ Μη Ϊοῃ ατεεὶς γεδάθυβ νου] ἰμϑιϊποιϊνεῖν “ραϊ ἴῃ ἱπνοτγίθα 
ΠΟΙΠΠΊΔ 5. 

ἀπέθανον δέ τινες, ἃ 510} ΔῃΔοο] αΙ Ποη. ὟΝ ε 5ῃου 4 παίατγα!]ν εχρεοίὶ 

ΔΏΟΙ ΠΟΥ Ρδτ ΟΡ] 4] οἴαιβθ, ΒΌ ἢ ἃ5 ἔργῳ δὲ καί τινας ἀποκτείνοντες. 

ὑπὸ τῶν λαβόντων, ὁ“ ὈΚ [Πο56 πο Παα Ὀοττγοννεα {ΠπῸ πιοησγυ. 

οὐδὲν ὅτι... περαιτέρω. “νεΓγ ΠΙηρ Δ η6α ποτα πδῃ ἀνευυίῃηρ 

Ὠδρρεπηβά. περαιτέρω 5βίδῃς5 ἃ5 Δη Δα ]εοῖῖνθ. Α 5 Π1118 Ὁ Ἔχ ργεϑϑίοῃ 

ΟΟσα5 ἴῃ Ατ᾽βίορῃ. ΤΠΘβη). 705 ταῦτα δῆτ᾽ οὐ δεινὰ πράγματ᾽ ἐστὶ 
καὶ περαιτέρω ; 

οί Ζεαΐ γεογεοίζογι5 οεσασΖογισφαῖ ὧγ ἐἦ4 γενοζεζογι 22: (Ο7εγΖα. 

ἣ στάσις. ὙἼΤΠΕ Διίιο]α 15 ἡθεά64, [ΠΟῸΡῊ 1ὑ 15 ποί [ουπά ἴῃ {πα 

Μ995., βίηςε {πΠῸ στάσις ἢδΔ5 Δἰγεδγ Ὀδεη πηθητοηξά. 

ὠμή, ρῥτεαϊοδίϊνε, “ἴο 5 ἢ ἤδγσθηθ855 {Π6 ρϑυίγ σομῆϊςϊ δαἀναποβά. 

ΝῊ Ὦ μᾶλλον υὑπάογβίδηα ὠμή. 

ἐν τοῖς πρώτη. 566 ΠοίδΘ Οἢ 3. 17. 1. 

καί, “εἀνεη. 

ὡς εἰπεῖν 411411Π65 πᾶν, “ ΑἸπχοϑί 411 {πῃ ς Ἡδ]]θηῖς ννοτ]ά. 

διαφορῶν οὐσῶν... ἐπάγεσθαι. ὙΠΕ ᾿ἱπἤηϊνα 5σηϊῆεβ {πῸ επά 

ΟΥ̓ ΟὈ]εςὶ οἵ {πΠ6 εῇοσγίβ ᾿᾿ρ]|16α ἴῃ διαφορῶν. 86:6 ποίδε Οὔ 3. 2. 2. 

Ἴτδηβίαίθ "85 σΠΔΥΤ615 1 ἀνεῦν βίϑία [61] ον Ρεΐνεεη {ΠπῸ Ιεδάδτβ οὗ 

{πΠ6 ἀεπηοοζδονυ, ΚΟ βίζονε ἴο 68}} ἴῃ {πΠ6 ΑἸ Πα ηΔη5 ἴο δα {Πα π, δηά 

{π6 ΟἸΙΡΆΥ ἢ 5, ΠΟ γνΕΓῈ [ῸΥ ϑυμηπηοηϊηρ [Π6 Δ ΟΘαδοιηοηἶδ5.᾿ 

καὶ ἐν μὲν εἰρήνῃ, κιτιλ. ΜΠ τῃς οτάϊηαῖν ραποίαδίοη (ρ Ἴνα [ἢ 

[πΠ6 εχ) να ποίϊοα ἃ ρδυίοῖρὶα ἀπά Πηϊία νεῖρ ορροβεᾶ ἴο οὔθ 

ΔηΟΙ ΠΟΥ ὈΥ μέν ἀηα δέ. ϑᾳοἢ δὴ δηδοοαῖποῃ, που Ρἢ ἃ Παύβῇ οΠ6; 

15 ποΐ ΡΟ ΟΘ51016 1 δῇ δῖ ΠΟΥ ΠΟ, 85 ψὰ Πᾶνα 56θῃ, ννα5 δρί ἴο ἰαεΐ 

{πΠ6 βδεηίθησα σῃδηρα δἃ5 ἴἴ ργοσθεάβα, σαγθ 855 οἵ σσγδαγητηβίσαὶ δοςιι- 

ΤᾺΟΥ͂ 50 Ιοῃρ᾽ 8ἃ5 {πΠ6 {ποιρῆϊ ννὰβ Κερί οἰθασ. Α 5:τη118 Ὁ Δηδοο ας Ποη 

15 αποίεα ἰτοτ Ῥ]αΐο, ϑ'υτηρ. 220 πάντων οὐκ ἐξιόντων ἔνδοθεν... 

οὗτος δὲ ἐξήει. ἙΙοΙ5 ΠΟ ἄδην ὙΠαογάϊάδβ. {Π15 τεβάοπὶ οὗ 

ἜΧΡΓΊΓΘΘϑΙΟῦ σἤδηρα ἑτοίμων ἴο ἐτόλμων. Οπἠα εαϊίοῦ ραΐβ5 ἃ σοπητη 

δἴζεσ Λακεδαιμονίους ἃΠ4 ἃ ΠοΟΙοη ἀἴεῦ πολεμουμένων δέ. 

οὐκ ἂν ἐχόντων. ἄν Ὀδοαιι56 ἐν εἰρήνῃ -Ξ- εἰ εἰρήνη ἦν. ὙΠ6 5υθ]εςὶ 
οἵ ἐχόντων 15 ἴπΠ6 ἴνγο ραγίϊεβ ἴθ {Π6Ὸ νδτίοιιβ ϑῖαίθββ. ΜΠ ἑτοίμων 

ΒΌΡΡΙΥ ὄντων. 
γὃ 
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πολεμουμένων δέ, κιτιλ. ΤΠ ᾿ΠΊρΡΘΥ5ΟηΔ] τι156 οὗ {Π6Ὸ πευίθυ Ρ] γα]. 

ΟΕ 1. 8. 2 πλωιμώτερα ἐγένετο παρ᾽ ἀλλήλους. ῬΙΟΌΔΌΪΙΥ [ἰἰ 5 {Π6 

τ 4416 οὗ πολεμεῖν, “ὙΏΘη νναῦ ργανδι θα. Οἰἤετβ ἴακα τ ἔτοπὰ 

πολεμόω, "85 {Π6 οἰ{165 θΕσδ 16 ἰηνοϊνεά ἴῃ ννδτ.ἢ 

καὶ ἅμα, “αἱ {π6 584Π16 {1π|6 4150, “1 παίαγα !ν [Ο]]οννεα {Παΐ. 

Αγ Ὀτοιυρηί {Π6 Ορροσχίιπηϊ οὐ τηδκίηρ Δ]]Π]ΊῆσῈ5. ΤὮ15 15 ἃ 

ποία Ὁ]6 Ἔχϑιρὶα οἵ {πΠ6 νῦν ἴῃ ννῃῖοἢῃ ὙΠαογάΙά65, ἃ5. Π6 ρτοςσεξεάϑ 
ΜΙ ΠΙ5. βεπίθηςα, {115 οαΐ 15. ΟΥΙΡΊΠ4] ἀδβϑίσῃ. ξυμμαχίας, ἃ5 ἴΠ68 

ἀοπηϊηδηΐ ννοσά, βία 5 ἢγϑί. γον 1 ἀδρεηαβ ἀροη αἱ ἐπαγωγαί, 

ας 1ἴ 15 Ραΐ ψ ἢ προσποιήσει, ΜΜΠΙΟΠ σοι] 5οδύσεΙν βίδα ἀϑο] αἰε]γυ. 

ἑκατέροις ΤΕίεΥ5 ἴο {Π6 ἔνγο ραγίίεβ, δῃᾷ 15 αἰϊζεγννασαβ 46 ηβα τοΥ6 

ΠΘΔΙν ὈΥ τοῖς νεωτερίζειν τι βουλομένοις. προσποιήσει Δ κακώσει 816 

ἀδίϊνεβ οἵ ρυζροβθε. σφίσιν αὐτοῖς ἀερεηαβ οἡ {π6 νευρὰ] βιρβίδη- 

{ἰνα προσποιήσει. ΤΥΔΏΒ]αἴα “ον ΜνΏ116 ποτα ννὰ5 ρεᾶςα {ΠῸ ρδτί!85 

νου ΘΙ ΠΕΥ Πᾶνα δὴ δχοῖβα ΠΟΥ 6 ψΙΠῈηρ ἴο (411 οα {πε π, Ὀαΐ 

ὙΠ ΘΏ νγ8Γ ρτθνδη]εά, ἐπογα νι ἴοο [ΟΓ Εἰ ῚΓ ραγίν ((ου {π6 1} υτν οὗ 

ΤΠΕΙΓ ΘΏΘΠΊ165 δηα [ΟΥ̓ βδίηϊηρ 8114 Πςσα ἔοΥ {Πα ῃηβεῖνεβ ὈΚ {Π6 58Π16 

861) {πΠ6 ρτοσυχηρ᾽ οὗ 411165 νγὰ5 δα50ὺ δῃά δ {π6 1 βϑίνιςβ, ἃ5 {πῸῪ 
νυ ]5 64 [οΥ̓ τενο]ας!οη. 

γιγνόμενα ἴῃ ΠηεδηΪηρ᾽ Ξε οἷα γίγνεται. 

μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα. ΔΥΊΠ μᾶλλον ΒΌΡΡΙΥ γιγνόμενα. καίτε(οτ. 

Νοίε {Π6 σο-ογαϊπδίίοη οἵ δάνευρ δηαᾶ δά]δοίϊνθ. [1{ 15 δὴ βχίσειηβ 

ἰηβίδῃςθ οὗ ἴΠ6 δι βίου β ἰεπάθηοῦ ἴο σουρίΘ ἜΧρΊΙ 55:05 τοί 

σΥδυ Δ 1 84}}γ σο-ογαϊηδία : οἷ, 1. 63. 1 παρῆλθε βαλλόμενός τε καὶ 

χαλεπῶς. 7. 32. 2 ἀφυλάκτοις τε καὶ ἐξαίφνης ἐπιγενόμενοι διέφθειραν. 

τ Πα5 θεβῆ σοῃ]θοϊαγαα ΘΟ 55Α ΠΥ {παΐ ἡσυχαίτερα 15 ἃ ΠΟΥΓΙΡΓΟΏ 

οὗ ἧσσον Δη4 50πΠ16 Δα]εοίνα. Ττγϑηβίαία “ας ΟσσυγγΩρ ΝΠ ΤηΟΥῈ 
ν]οίθῆσα ΟΥ̓ σταδίου τ] 40.655. 

καὶ τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, κ.τ.λ., ΄ ΑΙ. 1ῃ ἔογπι Δοσοτγάϊηρ ἃ5 
[η6 σμδηραβ οἱ οἰγουμηβδίθηςσθβϑ Βαν ΠΥ ργαϑαηΐ {πϑηλβαῖναβ, 1. 6. 

αΙΠδσίηρ Ί ἢ Ἔν ΥΎ δ Ὺ σΟΠΊ Ι δ ί]οη οὗ οἰγοπμηβίαδησθβ. διαλλάσσω 

15 56]401ὴ 50 564 ΄ἴπ ἴΠ6 ραϑϑῖνθ. [ἢ 3. 10. 1 νγε πᾶνε {Π6 δοίϊνε ἴῃ 

1Π15 56η58, ἐν τῷ διαλλάσσοντι τῆς γνώμης. ξυντυχία, “ σοῃ]πῃοίαγα, 15 

ἃ ϑνογὰ οὗ ννῃίοῃ ΤΟΥ 1465 15 ἑοπά. 

ἐς ἀκουσίους ἀνάγκας. [Ιηΐϊο 5.15 ὙΠΕΙΘ ἴτα6 Ψ}1}} σεαϑθ8 ἰὼ 

εχίϑί. 

τὴν εὐπορίαν τοῦ καθ᾽ ἡμέραν, ὁ {Π6 Θα50 Ξ5ΙΡΡΙΥ οἵ (41]}}7 πεϑά 5, τοῦ 

ἴοσ τῶν 15 απ 518]. 

ζὰ 
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καὶ πρὸς τὰ παρόντα.. .. ὁμοιοῖ, “Δη64 [οΥΓ {Π6 πιοδί ραῖΐ βυθάπεϑ 

ΤΏΘἢ 5 6 ΡΟΙ5 ἴο {ΠΕ 11 Θηνγοητηθηί. 

3 ἐστασίαζέ τε οὖν. ΤῊ [Ο]]ονηρ βεθηίθηοα 15 Του πποίεα 1ῃ 
Το γϑῖι5 οὐ Ἡ δ] σαύηαβϑαβ, ἢ σογίδιη δ] ογδίϊοηβ, ας 411 {ΠῈ 
ΔἸ ΓΕΥΔΈΙΟΏ 5 ἀὺα ΟὈνΊοι5. σΟΥΓΘΟΙΙΟΏΒ ΟἵἨ ΠΔΥΒΉ ΟΥ̓ ἘΠΕΒΙ18] ἜΘΧΡΙΘΘΒΙΟΏ 5 

ὈΥ Θαϑύ δῃά τι58] οὔθβ. Ἡδηςα να ἰηΐοσ {πδὲ {πΠῸ ἰεχὲ ροββϑεϑϑεά 

Ὀγ Πιοηνϑῖι5 ννὰ5 ἃ σοιγεοίθα σοργ. ΕὸοΥ πύστει ἢ ΤεΔ45 ἐπιπύστει, 

δι ΜΟΥ γῇ] ἢ νου] πχδδῃ " δἰζευ 116 ]ΠρΡΈηςε,᾽ ἃ τη αηηρ  ΏΙΟΝ 15 

ποῖ νδηίθά, δπα {π6 νοτγὰ οσουτθ ον ΠοΊΘ οἶδθ. ΤΠ6 ἀποπύστει 

ὙΠΟ 15 Τουηά ἴῃ νὸ Μ595. νὰβ ἀπε ρεύπαρβ ἴο {πε αἰ ἰοσγαρῆν οὗ 

1Π6 ρΡγεοθάϊηρ ἀπου. 

τὰ ἐφυστερίζοντα, ἃ ΡΕΙΡὮγΑΒ515, πΚα τὰ τῶν πόλεων, ἴοΥ αἱ ἐφυστερί- 

ζουσαι πόλεις. 

πύστει τῶν προγενομένων, “ὈΥ ΠεετΙηρ οἵ {π6 τανοϊυ]οη5 ἐμαί Ὡδα 

[Δ κε Ρ]δος ργαν]οιβ]ν. 

πολύ. Αἄνεῖρ, δ8 ἴἢ πολὺ νικᾶν. ἐπέφερε, “ σατγΙ6α ΓατΠ6γ.ἢ 

τὴν ὑπερβολὴν τοῦ καινοῦσθαι τὰς διανοίας, “(Π6 εχίτανασαῃςε οὗ 

[ουπλϊησ ἢαν ἀδϑιρηβ. Ττδηβίαία ἡ σαυτθα τηθοῇ {τεσ {ΠῸ εχίτγα- 

νάρσδηςσεα οὗ {Π6 Τενο [ΠΟ ΠΔΥΥῪ 5ρ1Γ.ἢ 

τῶν τ᾽ ἐπιχειρήσεων.. .. ἀτοπίᾳ, “ Ὁγ {Π6 εχοαδϑῖνα σα ηηρ᾽ οὗ {ΠΕ ῚΓ 

Θηθυρυ 565, Δηα {Π6 δίγοο τυ Οἱ {ΠΕ ῚῚ τανθηρεβ.᾽ περιτέχνησις 15 ἃ 

ΟΓΑ͂ ΟἿΪΥ 564 ἀραΐῃ ὈΥγ Ἰἰαΐε ψυτιίεῖβ. ἐπιχειρήσεις αἰΐδοκθα. οὐ 

ΡΟ] ς4] ορροπαηΐβ. 

4 τὴν εἰωθυῖαν... τῇ δικαιώσει. ἀξίωσις 15 {πΠ6 οὈ]εςίνε τηδαηϊηρ οὗ 

ννογᾶβ, ἃ5 Ορροβεά ἴο δικαίωσις ἴῃ6 5] εςίῖνε Ιηϊεγργείδαίοη οὗ 

Π6 πη. ἀξίωσις [χ85 ΟΥΙΏΔΙΠΥ ἃ 5] εςίνε 56 η56, 5᾽ΘΏΠγ]ΩΡ᾽ ἃ οἶδ᾽ πὴ 

Ῥεαββά οἡ πιϑτῖί. ἐς τὰ ἔργα σΔῃ 6 ἴαἰζεη ἢ οί ἀντήλλαξαν ἀπά 

ἀξίωσιν. Τταηβαία “ἴεν σπδηρεα ὈΥ {ΠΕ ῚῚ ἰηἰεγργαίαδίιοη [Π8 

δΔοςθρΡίΘ4 πιθδηϊηρ οὗ ννογά5 ἴῃ τερατγά ἴο {Π]|ηΡ8.᾿ 

φιλέταιρος. ΑἸ 4]]ϑϊοη ἴο {Π6 οἰ 5 (ἑταιρεῖαι) οἵἩὨ ΜΏ]ΓΟ ἢ νγα Πθδῦ 

50 τ πΟἢ Ὀαΐ ἴκηον Π{||6. ὙΠΘΥ θεῖ ἴο ἤᾶν θθ θη ΠΊΔΙΠΗΪΥ ΒοοΙθ 165 

{ταπιθᾶ ἴῃ [6 οΟἸ]ΡΙΟΠΙΟΑ] ᾿πίεγεϑὶ νυν] ἢ βεσυγεα {πὸ αἰδοίίοη οὗ 

Π6 ΙΓ οὐ σδηατϊάδίαβ ἴο τηδρὶϑίγαςοῖαβ. ὙΠῸΥ Ρ]αγεαᾶ ἃ σγϑαΐ ρατχί 

1η τῆ γϑνοϊαςοη οὗ {Π6 40ο. 

τὸ δὲ σῶφρον, κιτ.λ., “τηοαδΥδίοη νγ8ὰ5 ἃ πηαϑὶς οὗ ρα 51] Δ] Πγϊν, πὰ 

ΘΘΏΘΓΑΙ ᾿π 6 ]ΠἸρθηςα ννὰ5 σοσηϊεα ἃ5 ΡΈΠΘΓΑΙ ψναηΐ οἱ δηίεγρυίβα.ἕ, 

ΤΠδ τὴ ΜΠ Ἰοοκαά 1ῃἴο Ἔνουυίηρ “ἴοο ΟἸΘαΥγ ᾿ νου] 6 5ϊονν ἴο 

ΠΟΙ ὨΙΠ561 το δοίοη. 

δὃο 
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τὸ δὲ ἐμπλήκτως, κιτιλ., “ ἔγαητς 268] νγὰ5 αἰ αἰεα ἴο, 5εῖ ἄοννῃ ἃ5 

{πε ρατί οἵ, ἃ Ζζμ6 τηδῃ.ἢ 

ἀσφαλείᾳ δὲ... εὔλογος. Μοβί Μ55. ανε ἀσφάλεια. ον {Πδη 
5Που 4 να σοηϑίτγασί τὸ ἐπιβουλεύσασθαιῦϑ (4) ΤὴΘ νοτάβ 5ῃποιυ]ά 

τθϑῃ “ σϑυςοη ἴῃ Ρ]οι Πρ ἀρϑηδί {Π6 οἴου δἰ αδ,᾽ ας ἢ 5 ς ἢ 

ΤΘδηΪηρ σδῃ 6 ἀετινεα “τομὴ {Π6 ψογᾶβ 85 παν ϑίδηα 1655 νγῈ 

δαορί τοῦ ΠῸΠῚ Οἠ6 [πε τοσ Μ5. (ὁ) ϑοιὴβ εὐϊζουβ ΒΌΡΡΙΥ ἐνομίσθη, 

δα ἰγαηϑίαίθ “ἴο ρὶοὶ δρδαϊῃηβδί δῇ ΘΠΘΙΩΥ νγὰ5 δοσοπηΐϊθα σδαίὶοη, 

{πᾶΐ 15,. 8 Βρεοῖοιβ ῥγείοχὶ ἴοσ βεϊξαοίδησε ̓ ; Ῥαΐ {π6 βθῆβδε ἰ5 

Ροοῦ δηᾶ {ῃς σοπϑίγαοίοη ΠΏ] ΚΕ]γ. (2) Τὰ 15 Ὀείίεσ ἔθη ἴο δάορί 

1Π6 τϑδάϊηρ ρίνεηῃ ἴῃ {πε τοχί ΠΟ 15 Βαρροτίθα ὈΥζ ἔννο ἱπηροτγίδηΐ 

Μ55. δπαᾶ Ὀγζ [Πε βοβο]αβί. ἀσφαλείᾳ ΙΓ 15 ρΡαΐ ἢγϑί ΤΟΥ ΘΠΊΡ 8515 

15 εαιίναὶθηΐ ἰο ἀσφαλῶς Δη6 41|411Ηῆ65 τὸ ἐπιβουλεύσασθαι. Βαΐ νΜΙΠ 
115 τεδ!ηρ γα πλαϑὲ Πηα ΔΡΡρτοργίαίθ τηθϑηϊηρδ ἔοΥ ἐπιβουλεύσασθαι 

ΔΏΔ ἀποτροπήῆ. ἴῃ 3. 20. 1 ἐπιβουλεύειν 15 υϑεα οτ ἴῃς 5]1Π10]16 

βουλεύειν ἀηα 1 νγνου]α 5θοηὶ {παΐ {Π6 πη 416 15 πϑεά ἴῃ {πΠ6 βϑη6 

5656 Πε͵α ; “ἴο ἴοιτῃ ρ΄δῃβ σδυίοιϑὶγ. ἀποτροπή ταῦϑί 6 ἴδκθῃ 

45 {π6 βυρϑδίαηϊζινα, ποῖ οὗ ἀποτρέπειν Ὀπΐ οἵ ἀποτρέπεσθαι, ΤΕ ΔΏΪΏΡ 

. ἀοβοσίοῃ,, “Ἐναϑίοη. Τυβηβϑὶαία “ἴο ἰουπῇ ρ᾽δη5. σϑας] 5} ννὰ5 

ςΟΠΒΙ ἀογαα ἃ βρεεῖοιβ ρτείαχί [ου ἀδϑοσίοη. 
5 ὃ μὲν χαλεπαίνων, “{Π6Ὲ ν]ο]εηΐ ΠηδΔη.᾿ 

ἐπιβουλεύσας δέ τις τυχὼν... καὶ ὑπονοήσας, “1 ἃ Πηδῃ νγὰ5 

Βισσαϑϑία! ἴῃ 5 ρ]οίβ.. .. 8η4 [1ἢ βυβρεοίίηρ ρ]οῖβ ἀραϊηϑί 

ΒΙτη56 11. ΜΠ ξυνετός Δ Πα δεινότερος ΞΙΡΡΙΥ ἐνομίζετο. 

προβουλεύσας δὲ ὅπως. αὐτῶν Τεΐεῖ5 ἰο τοῦ ἐπιβουλεῦσαι «ἀηά 

ὑπονοῆσαι, “Ὧδα ΨΠηΟ ρἱοίίεα ΠΌτῃ {πῸ ἢτϑί ἰο πανα πὸ πεεᾶ οὗ ρ]οίϑβ 

ΟΥ 5 ΒΡΙΟΙΟΏ5 οὗ ρ]οί5. 

διαλυτής 4οε5 ποΐ ΟΟΟΙΓ ἀρϑῖη 1 ΡΟΟΩα ΨΓ͵ΙΘΥ5. 

τὸν μὴ διανοούμενον, 5ς. κακὸν δρᾶν. 

6 ἀλλοτριώτερον ἐγένετο, “[οΥπηεα ἃ (16 1655 οἷοβα.᾽ τοῦ ἑταιρικοῦ, 

“ἸΠπδη οἸὉ ΟΥὙ ΡΑΙΪΥ 5ριτ{.᾿ 

διὰ τὸ ἑτοιμότερον, 56. τὸ ἑταιρικόν. 

οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμένων... πλεονεξίᾳ. 1 {π6 Μ55. τεδάϊηρ 

ὠφελίας 15 τεαϊδ!η6α [Π6 τηθδηϊηρ πλαβδὲ θ6 ὁ“ ϑιιοῇ ἀββϑοσϊαί!ο ἢ 5 ΕΓ 

ποί ἐουτηθα ἴῃ δοσοζάδησα νι {Π6 δαἀναηίαρε οὐ ἰῃ6 δϑίδ] 15Π6 4 

Ιαννβ, Ὀὰΐ σοπίγασυ ἴο {[Π6 σοηδίπἰ6α Ἰανν5 δηα [οΥ ρσεα. Α Ὀείζίου 

56η56 οι] ΡῈ ρίνβ 1 ννγε δαορίβα {πε σοπη]εςίασγαε ὠφελίᾳ, ἃ σοη- 

͵εοίατα {παΐ 15 ἰανουσγεα Ὀγ {πΠ6 ραγαρῆτγαβα οἵ ᾿οηγϑίαβ. ὠφελίᾳ 

ΕΌΧ. δῚ 6 
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νου] Ἔχϑοῖν Ὀαίδηςε πλεονεξίᾳ. “ΘΓ ἢ ἀϑϑοοίϊδιοηβ ννεσα ποῖ Τουπά 
Οἡ ἴΠ6 5146 οἵ δϑίδὈ }]5Π}64 ἰὰνν ἴοΥ ἃ βα!ΐατν αηα, θαΐ, ὅτο.᾽. 

τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις -- τὰς ἐς ἀλλήλους πίστεις, “ἴπε6γ ἑουπά 

[Π6 βθουσιν οὗ {πε ὶγ πιαΐπα] ρΙεᾶσαβ ῃοῖ ἴῃ [Π6 ἀϊνίηα [ἀνν. 

τά τε ἀπὸ τῶν ἐναντίων. . . γενναιότητι. ΤΠΕ᾽ ἰηἰεγργαείδιϊοη 

ἀδρεηαβ οἡ {πΠ6 βυ)εοΐ νγα σῆοοβε ἴου προύχοιεν. {6 50} ]6ςεΐ 15 
οἱ ἐναντίοι, ἔργων φυλακῇ 111 τηδδὴ “ἢ ἃ ναοί] εγε ἴο {Π6 

ΕΠΘΙΠΊΥ 5 ΔΟΙΙΟη5 1 [Π6 ἘπΕΙΥ Ὀ6 {Π6 βίγοηρευ, ποῖ ΜΠ ΘΘΠΘΓΟΤΒ 

σοηπάθησθ, δηα {Π15 15 ἴΠ6 πιοϑί ϑαϊἰϑέδοίουυ τεπάδγιηρ. ΟἸΠΕΥ5 

ΘΧρ δίῃ ἔργων φυλακῇ, “ Ῥτοίξοίίηρ {Πεηλβοῖνεβ ὈῪ δοίίοηβ ἴΓ {πο Ὺ θὲ 

1ῃ6 βίτοηρεγ᾽ ; ΔΠ4 (δἴκα οἱ ἐνδεχόμενοι ἃ5 1ῃ6 5] 6ςΐ οὗ προύχοιεν. 

ὅρκοι ξυναλλαγῆς. ΤῊΕ {τ6 σεηϊνα Πδ5 15 δοσυβίοτηθα Δ4]Εοῖϊνα] 

ἴογσοβ ψηθη ἰοαηα ψ] ἢ ἃ ποπη, “ Γασο! ΟΠ] τ οη -οδί 5, “οί 5 {παῖ 

ἢδ4 τϑοοπο!]]αίϊοη ου {Π61Ὁ οὔ] οί. 

πρὸς τὸ ἄπορον, “Ϊ΄7 νἱενν οἵ {ΠΕ ῚΓ ΠΕΡΙ σβθηβϑϑ. ἑκατέρῳ 

διδόμενοι, “5. ΜΟΓΏ ὈΥ ΕἸΈΠΕΥ ρατίγ.᾽ ὅρκον διδόναι 15 ᾿ι58}}Υ ἴο “ εχδοῖΐ 
δῖ. ΟΊ,’ Βαϊ 1 Οσσυγβ5 ἴῃ {Π6᾿ ργθϑθηΐ β56ῆ586 Οσσββίο μα} Υγ. ἐχόντων 

ΔΡΎΘΘ5 ΜΙ [ἢ 6 ῬΑΙΓ165 ᾿Π]ρΡ]164 ἴῃ ἑκατέρῳ, “50! ΙοῃηΡ᾽ 85 ἴπ6 ρδσί!ε5 

Του 4. ΞΓεηρΊ 1 ἢο οἴ οΥ βουγοθ. 

ἐν τῷ παρατυχόντι, “ΜΏΘη Ορρογίαηῖν οἥεγεα ᾽: οὗ, 1. 122.1 πρὸς 

τὸ παρατυγχάνον. 

ὃ φθάσας θαρσῆσαι, “6 νγ»ῆο νγὰβ ἢγϑί ἴο σα Ἴσοηπάδηςα. Νο- 

ὙΏΠΕΓΕ εἶδα ἄοεβ Του 465 56 {π6 ᾿πἤηϊνε ᾿ηϑίθδα οἱ {πὲ 

ῬδΙΟΙΡΙ6. ἢ φθάνω. ΤῊΘ σοηϑίγαοίοη Οσσυβ5 ΟὔσῈ ΟΥ̓ ἔνγῖςα 1ἢ 

Ατβίορῃδῃβϑ, δηα Ῥεοουηθδ5 ποσὰ Γεααθηΐ [ἢ ἰδίου νυ 6 Υ8. 

διὰ τὴν πίστιν. Βεσδιι56 Πἰ5 Δάνεύβαγυ γ6]16 4 οἡ ἢΪ5 ρΙεάσε. 

ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, “ἰδ 1 Πα Παά δἰίδοϊζε πὴ ΟΡΕΉΪΥ,᾽ δ Π᾿ 

ἜΧΡΙΘΘϑίοη ΡΘΟΙΠΠΔΥΓ ἴο ΤΠυογαϊάθβ. [Ι{ 15 Θα5Υ ἴο ΘΈΡΡΙΥ ἃ νεῖῦ 

ψΙ ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς [τοτ {Ππ σοηΐεχί. 
καὶ τό τε ἀσφαλὲς ἐλογίζετο καὶ ὅτι, “4η4 πε τεαοκΚοπεά πρ, ἰοοῖς 

ἴηΐο οοηϑι ἀθγδίίοη, ποῖ Οὔ]Υ {Π6 βδξείυ οἵ [Π15 σουγβα θα Α150 [ΠῸ ἴδοι 

τηδί.᾽ 
ξυνέσεως ρον τ «8 ῬεΙΔΕ σοηϑίϑίηρ ἴῃ {πΠ6 τερυζαίίοη οἵ Δ Ὀ1Πγ. 

50 [ἢ 1. 33. 2 ἀρετή τηθ 85 “Ταραίζαίοη ον νιτία6.᾽ ἀγώνισμα 15 584 

Ὀγ Ηετοάοίιῃϑβ ἴῃ [15 5656. 
ὗᾷον δὲ οἱ πολλοί. ὙΠΟ ας] ν οὗ [πε βεηίΐθησθ 1165 ἴῃ {ΠῸ σοη- 

οἰσαςσίοη οἵ ὄντες. ΤΕ ΠΊΔΥ ΡεΠαρ5 Ὲ ἰδίκεῃ ψ ἢ κέκληνται. ΚΥΙΡΕΓ 

αποίε5 ποτ Μεηδηάου ἑαυτὸν οὐδεὶς ὁμολογεῖ κακοῦργος ὦν, Δ ἔΓῸΠῚ 

δὃ2 ; 
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Χεη. ΟΥΥ. 1. 2. 2 φύσιν τῆς ψυχῆς... .. τοιαύτην ἔχων διαμνημονεύεται. 

ΤῺ {Π|5 σα56 ῥᾷον Τῇ 85 “πΊΟΥα τεδΠγν.᾽ ΤΥδηβ᾽αίθ “πηοϑί ΠΊΘΠ ΠΊΟΓΘ 

Τα ΠΠν 4]|1ονν {Πα 5 εῖνεβ ἴο θ6 σϑ] δα οἰενεῦ Κῆαναβ {πη νἱ γί ου5 

οο]5.. ΟΥ, Ρείεσ, ννγα τῇδ  γερϑδί ὄντες ἢ ἀμαθεῖς : “τηοβί ΡΕΟΡΙΕ 

ΠΟΙ Θδϑιγ, ΘΕ η ἀΙβῃοηδβί, σϑὶη οΥθαϊς ἐσ οἰθνοίηθϑβ, ἤδη ἰού 

σοοάῃηρ55, ΠΘη 511}016. 

τῷ μέν, ὈΥ (ΠΙΑβτηϊ5, “{Π6 αἰ εγ. 
ὃ ἀρχή, “Ιονε οἵ ροννεῖ. 

ἐκ δὲ αὐτῶν, κιτιλ. ΤἼΏε ργεάϊςαδίε οὗ {π6 βεηΐξηςα πγβδί 6 σα ρρ]6ά, 

αἴτιον ἦν. τὸ πρόθυμον, “ Ῥαϑϑ᾽οηδία Ζ68],᾽ 15 Ἔν] ἀθη ΠΥ υϑεα μετα οὗ 

268] ἴοΥ ραγίγ. ΜῈ καθισταμένων ΒΙΡΡΙΥ τῶν ἀνθρώπων. ΤΥΔΉΒΙαἴα 

“Δῃηα Καθ ρδυΐν 5ρ:Γ1 αἰβσο, θοσῃ οὗ {Π656 πιοίῖνεβ, θη ΠΊΘη Πᾶνα 

ΟὔςΘ ρβοΐ ἴο 6η]ΟΥ {πα σοπῆιοίϊ.᾽ 

οἱ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι προστάντεΞς. ἑκάτεροι {πες ἰεαάεῖβ οὗ {πε 

ἀετηοοῦϑου δα {Π6 Ἰοδουβ οἱ {Π6 οἱ σαύσῃν. μετ᾽ ὀνόματος εὐπρεποῦς, 

“ΌΥ υϑηρ᾽ 5ΒΡεοῖοι5 Πδ 165. ΤΠδ56 ννογάβ αύα [Π6η βηϊασρεα ἴῃ [Π6 

ΓΟ] οννηρ σεηίθηοα Ψ ΏΙΟΠ ἀθβοῦρθαθ [οΥΓ δὲ Πδηθ5 {πῸ ἰεδάθυβ 

ῬΓοίεβϑεά ργϑίεσεηοθ. προτιμήσει, " ὉΥ σΊνηΡ᾽ ΡΥΓΘίθγθηςε ἴο,᾽ ΔΏΒΨΟΙΒ 

ἴο μετ᾽ ὀνόματος, Ὀμπΐ ῖ5 ἴΏ ἃ αἰἤεγεηΐ ςσοηϑδίγαοσίίοη. ἰσονομίας 
πολιτικῆς 64 Ὲ4]1{ )}ὺ οἵἩἨ οἸ[1ΖΘ5 Ὀδίοσα {Π6 ἰἴανν. αὐτοκρατίας σώφρονος, 

ἸΠ6 5οῦεὺ σονεσηπηθηΐ οἵ ἴῃς Ῥεϑί, ἃ {16 ατέοσαίβα. ἴο 1.561 ΓΚ 

ΟἸἸΡΆΤΟΩΥ ὙνΏΙΟἢ οἸαιτηθα σωφροσύνη ἃ5 5 σΠαγεασίογιϑίῖς ἐδαίατσζα. 

ΤΠΕ πηδδηϊηρ 15 {παΐ {πΠῸ Ἰεαάδυθ οὗ εἰ Ποῦ ἔδοίίοη 564 βρεοῖοιιϑ 

Βα ϑεπί65 ΤΟΥ [Π6 ΡΟ] πδιηθ5 ἀδιηοοίδου δηα οἱ ρασύοῆν. ΤΥδηϑὶαΐα 

“ἼΠοβθα Ψὴο Ὀεδοδπηα ᾿ἰθαάδιβ ἴῃ [6 βἰαΐθϑ, εηρ]ονίηρ β5ρθοῖοι5 

ΠΔΠΊ65 ἴῃ ΕἸΓΠ6Γ βοίοη, ἃ5 ἴπεὺ ρτείεγσγεα {ΠῸ οἰντς ἰΘρὰ] δααδ!ν οὗ 

1Π6 ΠΊΔΗΥ ΟΥ ἴΠ6 5οῦεῦ φονεσῃμηθηΐ οἵ Π6 Ὀεϑί, πηδάδθ ρυῖΖζα οἵ {Ππ6 

σοΙητηοη Ἰηἰοτεϑὲ ΓΟ ἢ {ΠΕῪ ργοίεββεα ἴο βεῖνε. 

ἔτι μείζους. [Ιη ταίετεηςε [ο τὰ δεινότατα, ὨΥΡΕΓΡΟΙΙΟΔΙ. 

οὐ μέχρι τοῦ δικαίου... προτιθέντες. προτιθέναι ζημίαν ἴο 58εἰ [οί ἢ 

ἃ ΡΕηδΙίυ, δῆχ τ. (Οἱ, 3. 44. 3 ἐς τὸ λοιπὸν ξυμφέρον ἔσεσθαι... 

θάνατον ζημίαν προθεῖσι. Τλίοηγ. ΗΔ]. 15 1Π6 ΟἿΪΥ δυϊποιῖν [οΥ 

προστιθέντες, νΥ]Γἢ 15 δαορίεα Ὀγ 5οηλα εαἀϊΐοῖβ. Τὴ τηθϑη]ηρ 15 
1Πδΐ ἴμοὺ αἸά ποί δῇῆχ {ΠΕῚΓ ρα ηδ 165 1 [Πα ΠἸπη1{5 δεῖ ὈΥ 75.016 6 

Δα {Π6 Ἰηϊεγαϑίβ οἵ {ΠῸ βίδίβ. 

ἐς δὲ τὸ. . . δρίζοντεΞ. ἐς, “ἴῃ δοσογόαησα ψ ἢ. ἡδονήν Πα5 

ταίεσεησα ἴο {πῸ ρ]βαβισα οὗ τανεῆρα. “Βαϊ ἀείεγμηθα {Π δηλ ὈΥ 

1ῃ6 ΡΓΘν ΔΙ] ηρ ΠυΠΊΟιΓ Οἡ ΕἸ ΠΕΥΙ 5146 [πΠῸΠῚ {1Ππ|6 ἴο {{πη|ς.᾿ 
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ἢ χειρὶ κτώμενοι τὸ κρατεῖν, “ΟΥ̓ ἴῃ {Π6 Θἤΐοτέ ἰο ννῖπ ροννοῦ ὈῪ ἴοτοα. 
ΤῊΘ βεοοηά δἰϊθγηδίϊνα, 5 οἴζθῃ, ἰαῖζθϑ ἃ ἢδνν σοηβίγαοιοη. 

ἑτοῖμοι ἦσαν, οἵ ἱποοηδίἀδγαίε ΤΟΙ] 655 η 655, “τ σοϑί ἐμθῖὴ ΠΟΙΠΙ ΠΡ 
ἴο σ,ΥΔΕΥ ἴο {Π6 αἰπηοϑβί {Π6 ΔἸ ΠΟ Υ οὐ [Π6 πιοπηθηΐ. 

εὐσεβείᾳ... ἐνόμιζον. [Ιη οἱνίηρ ἴο νομίζω [Π6 πιεαηΐησ δηα σοη- 

βίταοίίοη οὗ χρῆσθαι ΤΠιΟΥ 4465 15 ΓΟ] οννηρ Ἡετοάοία5. Οἱ, Ηεου. 

4. 63 ὑσὶ οὗτοι οὐδὲν νομίζουσι. 4. 117 φωνῇ οἱ Σαυρομάται νομίζουσι 
Σκυθικῇ. (ρ. ΤΠαο. 2. 38. 1 ἀγῶσι μέν γε καὶ θυσίαις διετησίοις 
νομίζοντες. 

εὐπρεπείᾳ δὲ λόγου. ΒοΙῃ ρατγίίαβ νγεῖα ΘΈΑ} τασαγάϊθθϑ οὗ 

ΠΟΙ ΒΟ θηοιι5. πιοίϊναβ. ΤῊ ΟὨἿΪΥ ἀϊβιϊποίίοη είν πεῖ ψγα5 

Τηδάβ Ὀν 1Π6 βρβοΐοιιβ δύριιπηθηΐβ 564 ὈΥ ΟἿδ οὐ {πε οἴπεῦ ἴο 

σΟΙου, οὐϊοιβ δοίβ. Τ͵τδηβὶαία ἡ θα βρεοϊοιβ δυραπηεηΐβ γοη ΠΙΡΟΥ 

ΤαΡαΐα [ογ {Πο586 ψῇΟΠΊ ἴ{ Ἀεΐ6}}] ἴο εἴξοι βοπὴβ οαϊοιι5 ρυζροβε.Ψ 
ΑΒ 1[Π6 ἰδχί 15 ραποίπαίεα νγε πλυϑδὲ ἰακα εὐπρεπείᾳ λόγου ΜΊΓΗ {πε 

. ΤαΙδίνα οἴδιιβα, νΏΙΟἢ ροῖναϑ ἃ ΕΑ ΚΟΥ 56 Ώ586. 

τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν. ΤΏοΒΕ ΨψΠ0 ἴοοϊς πεῖ Πεγ ϑάθ. [ἢ ὃ. 
75.1 {Π6νΡ δἵα Ἷδ]]θά οἱ διὰ μέσου. 

φθόνῳ τοῦ περιεῖναι, “ στπαρτηρ {παΐ ΠῸῪ σου] σοπλα ουΐ 5αΐἴε.ἢ 

88 “πεγζίλεγ ἐδπογῤίϊογι ο7 116 οὐδ οὐ αγέν εἰγί7ε. 

1 καὶ τὸ εὔηθες, κιτιλ., “ Δη4 51Π]Ρ]1οἸγ οὗ γνϊ ἢ {π6 ΠΟΡ]6 παίαγα τηοϑβί 

ἸΑΥΡ ον σοηϑιβίϑβ. ' 

τὸ δὲ ἀντιτετάχθαι. ΤἼῊΘ ρετίεςίϊ ἀεποίαϑ {ΠῸ αὐήζέμαςε οἵ α ἴα ΟΠ 1511, 

τῆς δοϊάϊησ του 5 οἵ ἃ ραϑί δοίίοη. διήνεγκεν βίοοα ουΐ ΤΌΤ] ΟἴΠΘΓΒ, 

“Ρτανδ δα. ἐπὶ πολύ, [Δ΄ δΔη4 νᾶες. 

2 λόγος ἐχυρός, “ {ΓἰδννοΟΥ ΠΥ ῬΓΟΙΏΪ56.᾽ 

κρείσσους δὲ ὄντες... ἐδύναντο. ΤΠΪ5 αΙΠΠ σα] ραβϑϑασε ἢα5 Ὀθθῃ 
νΔΙΪΟΌΒΙΥ Ἔχρ! αἰηθά, Βαϊ πο Ἐχρ] αηδίϊοη 15 ἔᾺΠΥ βαιβέαςίοτγ. (α) Οπε 

ΘαΠοΥ ἰγϑηβϑ]αΐθβ κρείσσους ἐς τὸ ἀνέλπιστον, “ Ὀδ(ΕΥ δὲ ἀδοραϊτίηρ οἵ, 

ὉΠάΘΓ [Π6 εν] σι!άδηοα οἱ ἃ ϑοῇῃο αδέ νγηῆο ρΊοβϑεβ κρείσσους" 

ῥέποντες. (6) ΑΠΟΙΓΠΟΙ ἴαἸκε5 τοῦ βεβαίου ἴοΥ ἢ τῷ βεβαίῳ τῇ ἃ ἐγ 5]αἴα5 
(85. 411] τηβῃ οπηα τηοτα βίγθηρίῃ το πηεεί {πΠῸ ἀπεχρεοϊεα ἴῃ σαϊςα- 

Ἰατίοη τμδη ἴῃ {πῈ6 βεουσν οὗ ἃ ρΙεάσα. Βαΐ (ὦ) 1 15 αν ἀπὲ {παΐ τοῦ 
βεβαίου φοα65 νι] ἐς τὸ ἀνέλπιστον, ἀηα {Ππαΐ {[Π656 νογαϑ σείευ ἴο {ΠῸ 

ῬΙανίοιβ βεηίθηςθ οὐ γὰρ ἦν, ἄς., ἀηὰ [Π6 5εδηΐθηςσα 15 1Π16]1Π16 108 

ΘΠΟΟΡὮ ψ]Πουΐ κρείσσους ὄντες, “ 811 τη6ῃ ἴῃ {Π6 11 σα] σα] Δ 10 Π.5 1 να 

οὗ [πΠ6 μορείεβϑϑῃβϑϑ οὗ ΔἢΥ ΘΟ ΓΙ ΕΓ ΓαίΠΟΥ σάγοῖα! ποΐ ἴο βαΐίευ 

δ4 
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ἀἰβαβίεσ. ἐδ ΕΥΘ Δ0]6 ἴο ἰγαβί (Δ Ὺ Δϑϑυγδης 6). παθεῖν 15 τπιϑε4 

ΔΌΒΟΙ ἴον 1 3. 38. 1; ο, 450 2. 42. 4 καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀμύνεσθαι καὶ 

παθεῖν, απα 1᾿ἰ 15 ΕΑ5Υ ἴο ΘΌΡΡΙΥ δῇ οδ]βοϊ ου πιστεῦσαι τομὴ {ΠῸ 

ΡῬΙΓανίοιι5 βεηίθησθ, Βυΐ ννηδί 15 {ῃ6 τηβαηϊηρσ οὗ κρείσσους ὄντες ἢ 

ΘΟΙΠΊΘ ἰπίευργαὶ “ΠΕ ΒΘ ΓΟηΡ ΕΓ {μα {ΠΕΙΓ ΘῃΘτη 65, ἃ5 ἸΠΟῸΡῊ ἰΐ 

ΕΙΘ {Π6 δίγοηρ Ψῆὴο δά. ἃ ρδυίο δῦ ΥΘΆΒΟ ἴο ἴα κα πεβα ἰεϑίὶ 

1Πδν 5ῃοι] 4 [4]. Ῥεσπδρβ {πε ννοτάϑβ κρείσσους ὄντες σοηίδῖη ΠΟΙΓΠΡ- 

το, ἀηα τῆς ἐγὰθ γοδάϊηρ νγὰ5 βοὴ ψοσζά {παΐ (ῃς ρ]οββ ῥέποντες 

νου] πι. Τὴ 1ηΠηϊνα δου προυσκόπουν ᾿πδίεδα οὗ ὅπως ΜΙ {Π6 
ξαΐαγα 15 πΠ|15118]. 

3 οἱ φαυλότεροι γνώμην, “ΤΏΓΕΤΙΟΥ Τ1Π65.᾽ 

τῷ δεδιέναι, “ΟΥΙΩΡ ἴο {ΠΕῚ [εδδτ.ἢ 

μὴ λόγοις... προεπιβουλευόμενοι, “Ἰεϑδὲ ἴὴΏ {Π6 ν8Γ οἵ νοζάϑ 

1ΠῸνῪ δῃουὰ ΡῈ ουἰπηαίο πο Ὀν ἰμδῖη, δηα ἴῃ {πΠῸ6 νγαὰὺ οἵ ρ]οίβ5 

5Ποι 14 ΡῈ {Πς ἢτϑί ἴο βιῆευ οὐ βίτρρεα ὈΥ {ΠΕΙΓ ΠΙΠΊΡ]6 τηἰε]]Θοί5.; 

4 καταφρονοῦντες, “ {Π1]κηρ᾽ 1 {ΠΕ6ῚῚ ρῥυϊά6 παῖ. ΘΙΓΆ]]ΑΥΥ να Πᾶνα 

καταφρονεῖν ιι58ε4 ἴῃ Ηετ͵οά. 1. 66 καταφρονήσαντες ᾿Αρκάδων κρέσσονες 
εἶναι. 

γνώμῃ; ἢ ὈΥ νυ. 

μᾶλλον, “πλοῖα Ππδη {Π6 οἰ Πούβ.᾽ 

84 Τα ρϑηυηθηθθθ οὗ {15 ὉΠαρίεσ μὰ5 θεθή ἀϊβρυίβα ὈΚ πιοβί 
τιοάθτῃ δαϊίοῦβ. [}ἢὼ {15 {Π6Ὺ Πᾶνα [ο]οννεα [ῃ6 ϑοπο]ὶαβδί νῆΟ 

ντῈ5. {Ππαΐ 411 σοπηπηεηΐδίουβ τεραγάεα [ῃ6 σΠδρίευ 85. ϑρυτσίοι5 

ονηρ ἴο {πΠ6 οὈβουχιίν οἵ {π6 ϑίγ]θ. ᾿οηγϑὶιϑ οἵ ΗΔ] Δ Πα 5515 

γγὴ0 [85 πηδαδ ἃ ἰγδηβουῦῖρί οὗ {πΠ6 τϑϑὲ οἵ {π6 αἰ ρυθϑϑίοῃ βίορϑ ἤεῖα ; 

δῃηα {ῃ6 οἱά συιηπηηδτδηβ ἡποία ποι πηρ ΠῸΠῚ 11. ἘΣΧΡΙΘΒΒΙΟΏΒ 

ΟσσαΥ ἴῃ 1 ΜΜΒΙΟἢ βεθ ἴο Ὀδϊοηρ ἴο ἃ τῇποἢ ἰδίεσ ἀρ. Αἱ {Π8 

5816 {{π|6 1 566 ΠῚ5 ἴοὸ ἢᾶνα Ῥβεῃ ἰζῆονῃ ἴο [Οβαρμ5 δηα Τ]1Ὸ 

(84.551118. 

Ι δ᾽ οὖν, τεϑιιπηρίϊνα, “πον ανοῦ {Παΐ τηδὺ Ὀ6.᾽ 

αὐτῶν Πα5 ἃ ΡἜΈΠΟΓΙΑΙ, γαῖ ποὺ ᾿πα βίοι τοίεγεησα ἰο {Π6 ὄνϑηΐβ 

πατγαϊβα ἴῃ [6 ργανιοῦβ Παρίου. 

προυτολμήθη, “ψεΙα ἀαγεα {Πατὰ θείοσα δηγννῃο τα 656. 

καί, “ενεη. 

ὁπόσα... δράσειαν. [5 {Π15 {ῃς ορίδτϊνα οὗ ᾿ΙΠἀ6Πη16 ἔΓΘαπΘηοΥ ὃ 

1 τηϊσῆϊ ἀρρβδῦ 80 ἔγοτῃ [ῃς ἴξηβα οὗ παρασχόντων, Ὀπΐ ἴῃ {πε παχί 

ϑδϑηΐθηςς ννγε Πηά ἄν, αμὰ [ῃ6 βΈΠΟΥΑΙ οοηίαχὶ γαῖμα Ὑϑααῖγοϑ {Π6 

τηραηΐηρ “411 {πᾶὶ τηβῃ νου θ6 ἸΚΟΙῪ ἴο ἀο. ΤὍΤη15 νου Ἱά 
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ἡδασϑϑιίαίε ὁπόσ᾽ ἄν, ΠΟ βοπα εβαϊίοτβ τεαά. ὑπὸ τῶν. .. παρα- 

σχόντων ἀδραηαδ Οὐ ἀρχύμενοι, “Τυ] 64 ΟΥΕΙ ὈΥ̓͂ ΠΊΘη γγὴΟ 5086. 

ῬαΠΙβημηθηΐ. [1 νὰ τε ὁπόσ᾽ ἄν 1ἰ 15 αἸΠΠσυ] ἰο δοσουπί ἔογυ {Π6 

ἴ6 56. 

πενίας δέ, κιτιλ. ΤΠδ νεῖ οἵ {Π6 βεῃΐθηςε 15 γιγνώσκοιεν ἄν. 
μάλιστα δ᾽ ἂν διὰ πάθους, ἐπιθυμοῦντεΞ. ΠΕ ἄν θεΙοπρ5 ἴο γιγνώ- 

σκοιεν. διὰ πάθους, “ ΡῬΡα55]οη δία ]ν,᾿ ἀπ Ο]α 55ῖςα]. πάθος ἴῃ ΤΠασγάϊά 65 

Δἰνναυβ πλθδῃ5 Ππηϊϑίοσίμηθ. ϑΟΠΊ6 ἴακα {πΠῸ ννογάβ ψἹ ἢ ἐπιθυμοῦντες 

δῃηα ἰγαηϑαίθ “απα τῇθῃ δῖα Ὀσουρηΐ Ὀζ πηϊϑίοτίπης ἴο σονεῖ {ΠΕῚΓ 

ΠΕΙΡΏΒΡΟιΙΓ θ᾽ σοοαϑ.᾽ 

οἵ τε μή. τε ηἰτοάπισεϑ5 ἃ {π|τὰ ο]455. 

ἀπὸ ἴσου, ΄ ἴτοΠὶ ἃ ροδι(0η οὗ 64 881{γ.᾿ 

ἐπέλθοιεν. ΘΌΡΡΙΥ ἄν ἔτοῃλ {ῃ6 ρτανίοιιβ ρατί οἵ {π6Ὸ ϑεηίβῃσα. 

Ττδηϑὶαία “Νονν, η (οτογία, πιοβὲ οἵ {πΠ656 θεάς νψεσα ἤδγεα ίοστ [Π6 

Πγβί {1π16 --τα]5ο {Π6 οὐ π͵65 [Πδΐ πηθη νου] ρεγρείγαίϊα 0 ψεῖτα τὸ- 

νΘΠΡΊηΡ {παπβεϊνεβ Ὀεοδιδα {Ππαὺ πα Ὀεθη φσονειπεά ποῖ ψ] ἢ 

τηοάοτγαίοῃ, Ὀαΐ ἢ Ἰη5ο]θηςα, ὈΥ τηθῃ ηΟ πον ρα {Π6 ρεπμδ]ίυ, 

Δ. 6 {Π6 ἀἰϑποησδϑβί ἀθϑισβ πηθη ννου]ά ἰοστ ἴῃ ἘΠΕῚΓ 5} το σαὶ τ] οἵ 

Π6ΙΓ ΠαΡιτμ41] ρονεσγίν, δηα Ἔβρεοῖα! ]ν ἴῃ {πε ῖὶγ ραβϑιοηδία ἄδϑῖσα 

ἴο Ῥοβϑθθ8 {Π6]Γ ΠΕΙΡΏΡΟΙΓθ᾽ σοοάβ, δηα ἴπ6 ἤεδγος ἱπρΡ] ο8 0 ]6 

ΟὨΒΙδισῃβ θη νου] Πλακα ΠΟ αδίδοϊκ οί τοῸπι σονεϊοιβη655, 

Ὀαΐ 85 δα8]5 ροη 6611415, σαυσΙ αὶ αυναΥ ΝΕΥῪ [δ ὈΥ πη] 5ο]ρ!η6ἀ 

Ῥαβϑίοη. 

ἐς τὸν καιρὸν τοῦτον 566 Π15 ἴο Τη68ῃ “ΠΡ ἴο {Π15 Ροϊηΐ, Βα 11 15 

αι ΞΒΊΓΔησΕ τηϑϑηϊηρ᾽ ἴο σἵναε {π6 ψογάβ, δ ΔηΥ ταῖθ ἴῃ ΤΠ ογα 465. 

ξυνταραχθέντος καὶ κρατήσασα. Αποίπετ Ιηδίδηςε οὗ {Π6 σςο- ογ1η8- 

τἰοη οὗ ψψογάβ ηοΐ σσδηγπηαίϊσα }!} ν σο- ΟΥΑΙ δία. 

εἰωθυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἀδικεῖν. ἼΠΕ πηδδηϊηρσ Μὰ Ἐχρεοΐ, αηά 

{παῖ {Π6 νυ 6 νυ ]5Π65 ἴο σΟΏνΘΥ, 15 “Παπηδη ἡδίαγα {Πδΐ 15 ἀοσαϑίομηθα 

ἴο ἄο νντοηρ βνεῇ ἴῃ {Π6 [θείῃ οὗ {Π6 ἰανν8, 1.6. ἄνθη ἀστσίηρ [Π6 ΓΕΙΡΏ 

οὗ ἴανν, πιο τότε θη 1 Πᾶ5 {Υδι:ρ] 64 ἰανν πΠΑοΥ 115 ἔεαί.᾽ Βα 

ἴο ἃ ατεεῖκ {656 νογάβ νου] τθϑῃ 5ΙΠΡΙΥ “ἴο ἄο ψτοηρ ἀραϊηβί 

{π6 αν, νυν] ἢ 15 ἢοὶ {πΠ6 βεηβ8ε τεαυϊγεά. ὍΤῇῆα νυ οΥ 15 υϑηρ [Π6 

ΡΓΘρΡοβιτοη ἴῃ ἃ 56η586 [Πδΐ ἴξ ρεύπαρβ θοσδ ἴῃ ἰδαίεσ ασεακ. 

πολεμία τοῦ προύχοντος, “πε ἴοε οὗ Δηγίπίηρ θείου {Πδῃ 1[56]{ν᾿ 

οὐ γὰρ ἄν, “ ἴοτ οἰπαῦν 58 [Πα Ὺ νου] ποί Πᾶνε. 
ἐν ᾧ μὴ... τὸ φθονεῖν -- εἰ μὴ ἐν τούτῳ, “Παά ἠοῖ ΘΏνΥ ΠΕΓΕΪΏ 

ΡΟΞ565564 ἃ ρεζηϊοίοιιβ Ῥονγευ. 
86 



ΝΟΤΕΘ 1. 84 

3 ἀξιοῦσί τε... αὐτῶν. ὙἼΠΕ νΥΓΠΕΥΙ ρά5565 ἴο ἃ βΈΠΕΓΑΙ ταῆβδοίίοη. 

τε 15 Ἰηξθυθηί 4], ἡ Δηα 50. τοὺς κοινοὺς νόμους. ἼΤΠΕ Ιανν5 οὗ σοϊητηοη 

ΒιυπΊδηϊγ. περὶ τῶν τοιούτων. ΟἸΔΙΓΕΙ5 Ὀδίννθθῃ ἔε]]ον - ΟἹ ΖΕ η5. 

ὑπολείπεσθαι ἰτατιϑι{ϊνε : οὗ, 1. 140. 4 μηδ᾽ ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολί- 

πησθε. εἴ ποτε, “ ἀραϊηδί {πΠ6 σῇδηςθ {Πδὲ Ἔνεσ. Ὑταηβίαίθ " αηα 50 

1{Π6 υπηϊνεῖβαὶ ἰαννβ ἰπαΐ ρύανδ}} οἡ {π656 βαθ]εοΐβ, ἔτοσῃ ΠΟ ἢ ΤΠ 6 τα 

15. ἃ ΤΙΈβεῦνα οἵ Πορε ἴου 811 πιεῃ, ἐπουρῇ {ΠΥ [411] Ἰῃΐο πηϊϑίοτίαηθ, 

1ΠπΠαΐ {παν Ψ1}] γαῖ {πειηβεϊνεβ ΡῈ βανεά, τηθῃ ἄδγε ἰο Ὀς τῆς ἢγϑβί 

ἴο ΓΕΡΘ8] ἴῃ ἰδ κίηρ νεηρεδησα οἱ {6 11 Θῃθτη165, ἰηϑίεδα οὗ Ἰθανίὴσ 

1Π6 πη ἴῃ Ορογδίϊοῃ οἡ ἐπ6 σπμδηςα {πδὲ 5οπΊῈ ομα οἵ {πε νε5 ΠΊΔΥ 

ΒΕΥΘΔΙΘΥΓ σοΠη6 [πο ἀδηρεῖ δηα Ὡδεά {παπη. 

85 7 εῤαγίμγε οΓ Ἐπγγηιδαογ. 1716 Φχῤοίίεαί (ογεγγέα5, τυῖο φεεαῤοά 
ἦλε γηαδϑαςζο, ἑοοῖῦ 2.05565510722 ο7) 5οη6 γογίς ογ ἔλδ »ηαϊγιζαγιαῖ 
ὀοζογι 7. ἐο (Ογεγζα αγοῖ αγγέεαί {4 ἐδέαγια ἤγοηι ἔζογι. 112» 

αὐΖεγεναγαῖς σγοσσεαῖ οὐ 67γ 10 (ογεγζα αι Φεέαῤίίολφαί ἃ γογέζβεαί 

251710722 ογ1 77οιέγιί 75ζογι6, παύηρ ὀμγηΐ Ζ}417 σλϊ25 ἐο εξ ο΄ 

Ζ1617γ γοίγεαί. 761εγ φ{εγιαογεω ἐλε ᾿δἰαγεῖ 707. ἔτυο γεα7ς5. 

Ι τοιαύταις, ῥτΙεαϊοαία, “5.0 ψεῦα [Π6 ρδβϑϑίοηβ {παΐ ροβϑεϑϑβεά 

{Π6 1. 

ταῖς πρώταις. Ιἢ {Π15 ἤτοι βίαρε οἵ ἰῃς Πἰβίοσυ οὗ {πΠ6 (οσουγεδῃ 

Ταν ο] 1ΟΏ, ἃ5 ΟΡΡΟΞε(ά ἰο {πε σι ρβθαπεῃΐ ΠΙβίουυ τα]αίβα ἴῃ 4. 46. 

2 οἰκείας. Α5 Ὀε]οηρίηρ ἴο (ΟΥ̓́͵. 

ἐλήζοντο. ἐλήιζον 15. ἰουΠα ἴῃ ἃ βφοοά τῆδην Μ55., δῃηα οσουΓβ 

ΔΡδῖη ἴῃ 4. 41.2; Ὀαΐ (ῃ6 δείϊνε 15 ἰοῃηά ἴῃ ὯῸ οἴμεὺ ψυου, δηά 

16 Ρεϑὶ Μ5. (() Ππα5 {πὸ τῃἹαά]ε6. 
3 τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν. ὙὨΕΣ ἔοττηυϊα ἄλλο τι ἤ 15 σοπηπτοηδϑί ἴῃ 

. 4ασβεοῃϑβ, Θααϊνδ]εηΐ ἰο μο,71. 80 τί ἄλλο ἢ; ὙΠΕΘΓΘ 15 αἰνναγϑ δΔἢ 

6]ΠΡ56 οἵ βοπὴβ νει ψΗΪΟἢ σδη 6 δ 5110 ΒῈ βιρρ!δά ἴῃ [πουρῃῖ. Ἡδγα 

1 15 ποιεῖν. 

86 716 “11λεϑιζαγι5 5θ7α1 ἐπυογιέγ 5 112,5 τεγ16167 Ζιασῖες ἐο ϑἱεῖζν ἐο λεζῤ 

216 1 εογιζζγιες αἀσαΐγοΐ 116 “ὁ γγασηδαις, ῥαγίζν 1ο φγενεηέ {ἦε 

ἡηιῤογίαϊέογι ὁ γοοα σεῤῥ[᾽ζος ὕγονι οἹεῖέν ἐο ἐλε }εἰοῤοηίηέϑε, 

2αγΖέζν Ἴο γπαΐο ἃ γεεογιγαζδαγεθ 171 “ίσεν οΥ 71ε|7γ6. ἐἶδ526)715 142 071 

5222. 

2 κατὰ τὸ ξυγγενές, ὈΟΓἢ ννεγα σΟΙοηΪΖο ἔτοση (ΔΙ ςοΪ5. 
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3. οἵ τῶν Λεοντίνων ξύμμαχοι, “{πε6 ΤιΘοὨ.ΙΩΪ ἀηα {ΠΕῚΓ 411165.᾽ 
πείθουσι, “πτρα.ὄ 

4 οἰκειότητος, ΄ ΚΙΏ5Π1ρ.᾽ 

πρόπειραν, ἃ ΤαΥ6 Μοτ͵ά, 564 Ὀγ Ἡετοάοίᾳ5. 
εἰ, “ἴο 566 1. 

ποιούμενοι. δε 5Ποι4 εἐχρεοΐ ποιεῖσθαι. ΤΠΕ βεηΐεηςα ἰδ τθ5 ἃ 

ΠΟΥ [ΟΓΠῚ 85 1’ ρτοςεαάβ. 

5 καταστάντες ἐς, “Πεαν]ηρ Ἐβίδ Ὁ Π5Π6 4 {ΠΕ6Πβϑῖνεϑ ἴῃ. 

87 776 2έαρπε γεοῖζο αὐ «1 ἐλε715, αγι1 φαγέϊφιεαξες ἑαῖε φέίαξε 171 

Ψαγίοι5 φαγές ο7 (ζέδεο. 

1 τὸ παντάπασιν 15 ΟὨΪΥ ΠΕΙα 50 νυΥτὲ6ῃ ΙΓ [Πς ἀτγίϊοϊθ. Ἧε Πᾶνε, 

Βοννενοῦ, δηδίοροι5 ΕΧΡΙΘ ΘΙ 5 ἴῃ τὸ παράπαν, τὸ ξύμπαν. 

ἐκλιποῦσα μὲν . .. ἐγένετο δέ. (Ι΄. ηοία Οἡ 3. δ1. 4. 

2 ὥστε ᾿Αθηναίους γε... τὴν δύναμιν. ϑοιηξ ἱπηροτίδηξ Μθ695. τεδά 

᾿Αθηναίων γε μὴ εἶναι ὅτι μᾶλλον ἐκάκωσε τὴν δύναμιν. ΤῊ ταδαϊηρ ἴῃ 

1Πε ἰεχί 15 {πῸ6 γεδάϊηρ οἵ οἴπείβ, βϑαᾶνα παΐ τούτους ΔΡραδῖβ ᾿πϑίθδά 

οἱ τούτου. Βαΐ 1ῃ ( {Πεὰ σ᾽ ᾿5΄ δἰπιοβδί εἵαβϑεά. ὍὕπΠε τεδάϊηρ [ἢ {Π6 

ταχί 15 ΠΊΟΥΘ Π|ΚΕῚνῪ ἰο κα τρῃϊ, 85 ἴἃ οι] θα δαβϑιεσ ἴο οπϊζ [Πδ 

Ιηβϑοτί ἐπίεσε, ἀπ ΜΏΘΩ 1 νγὰ5 οπλ τε 4 ᾿Αθηναίους νου] Ὀ6 σπδηρσεά 

ἰο ᾿Αθηναίων ἴο 51 [Π6 ΡΥΔΙΏΓΙΏΔΤΓ. 

3 ἐκ τῶν τάξεων, 1. 6. ἐκ τοῦ καταλόγου, ἴΠ6 ΤΟῸ}] οὗἩ [Πο586 Δνδ1]4 016 οσ 

ΒΟΙΝΙΟΘ ἴῃ {Π6 τες ΠΙρΡαϑί ρΎορεσίυ οἰα5565. 

τοῦ ἄλλου ὄχλου. ΤΠε ΤΠείε5, ταϑιἀθηΐ Δ]|16 5 Δ η4 51ανε5, οὗ ὑνΠοῖη 

ὯΟ ΓαρΙ βίου ὑνὰβ5 Καρί. 

4 οἱ πολλοὶ σεισμοὶ τότε τῆΞ γῆΞ. 116 ταδαάϊηρ οἵ ( 15 ργείδεγδ!]α ἴο 
οἱ πολλοὶ τότε σεισμοί. τότε τηιιϑδί Ὀ6 Δ Καὴ ψΊΠ ἐγένοντο. οἱ, “1Π68 

γνν6}1-Κηονη." 

88 7712 ΑἸ1λεγζαγις γηαῖε αὶ ἐχῤεα ζογε αφαϊγο 116 1.12.67γ2 Ζδέαηας, 
ὁτεΐ εὔεεί ποΐλίγις. 

Ι τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος. ΤΠΕ σεηϊίίνα οὗ “{ἰπ|6 νυ] ΒΟ ἢ.; 

2 ἐκ ταύτης ὁρμώμενοι, “τηΔΚίηΡ [815 [Π61 Ρᾶ56. 

89 712 7 αεσεααεοηηογίαγι ὑγσαδίογι οΥ ΑΙ {“Ἴεα ἐς αγγεείεα ὃγ ἐαγέλφιαζες. 

ΖἼμεγαζαξες »τογιζϊογιϑ 1γιτεγιαΐΐογις εαπδεαῖ ὧγ εαγίμφιαῖος, αηα 

σ2εσμέαΐε5 α ἐο ζ}427 σατε56. 

2 κατεχόντων, “ΡΓΕνΔΙΠΠΡ.᾽ 
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τῆς Εὐβοίας, κατλ. ΤΕ Μ9θ5. τεδα ἐπελθοῖσα, Ὀὰΐ {[Π6 5οπο]ϊαϑί 

εν άθηιν Παά ἐπανελθοῦσα νΥ1Οἢ 15 Τα υ]γΕ α ὈΥ {ῃΠ6 βεῆβθ. ΤῊΪβ 15 
ςσοηῆτγπηθα ΡΥ ἐπαναχώρησίς τις ἴῃ ὃ 4. κυματωθεῖσα 15 Ὡοΐ τι564 ἀρδίη 

111 {Π6 Ἰαίθυ νυυϊθύβ. ὑπένοστησε 15 ἃ ἩΗετοἀοίξδῃ ψψογά. κατέκλυσεε 

κατάκλυσιν ἐποιήσατο. μέρος τι, “ἃ φγξεαί ρατί. Ὑ͵ΓΑηΒ]αΐα “1η Οτοῖαα 

ἴῃ Ἐππαθορα {ῃς 568 τείσεα ΠΠΟΠῚ ναί νγὰ5 μεθ {Π6 5Π0Χ6, δηᾷ, τβϑίηρ 

Ιῃ ἃ ΠΕεδ6 οὗ νναίευύ, εποσοδομ θα οἡ ἃ σοηϑιθσαθ]α ρατί οὐ {Π6 οἰΐν, 

Δη 4, [ΠΟυΡῊ Ιῃ Ρατί 1Ὁ βυ ϑ:4 64, ᾿ῃ ρατί 1 σααϑεα δῇ ᾿πππἀδίϊοῃ, 

Δα ννῆδί ννὰ5 Ὀείογε ἰδ 15 πον 568. 

τοῦ τε φρουρίου, ΄“ ρατί οἵ {Π6 [οτί.᾽ 

αἴτιον δ᾽ ἔγωγε νομίζω. Πα 50]εοἰ οἱ ἀποστέλλειν 15 τὸν σεισμόν 

γγΠΙΟἢ Π85 Ῥεθη ἄγαννῃ πο μ6 γεϊαίῖνε οἰδιιθθ. ΜΊΓ ποιεῖν της 

Β.Ρ]εοῖ σμδηρεβ ἰο θάλασσαν. ἼὝΠΕΓΙΕ 15 ΠΟ τέβδβϑοῃ ἴο σοῃ]δοίαγα 

ἐπισπωμένης, ΟΥ̓́ΪΟ δαορίὲ ἐπισπώμενον ΤΌΤ] {Π6 5΄Πο]αϑί. ἍΝ Πδΐ 15 

1{Π6 σοῃδίσγαοιοη οὗ αἴτιον [Ι{ σδῃηοί ΡῈ ΠηαϑΟ 16, ἀστεθιηρ ἡν ἢ 

σεισμόν, 5 ἴῃ ἰπαΐ σα56 σεισμός ψου]Ἱὰ ποΐ Πᾶνα οσοιτεα ἴῃ {ΠῈ 

ΤταΙδίϊναε βεηΐθεησθ. Ὗνε ΠΥ Εἰ ΠΟΥ 58Ὺ ἰμαΐ 1 15 {πΠ6 ρτεαϊςαίε οὗ 
[ΠεῸ βδεπίεηςα ΜΙ εἶναι ἀπάοτϑίοοά, [πΠῸ6 βαθ]εςὶ εϊησ {πΠῸ ᾿πἤη1ῖνα 

αἰαιιδα ([ῸΥ {πε τόσα τι58π18] τὸ ἀποστέλλει») ; ΟΥ̓́ΤΕ Α͵Ί( 1{, ΨΊ οἠα 

εὐϊίοῦ, 85 8ῃ δοσιιδαῖϊνε ἢ Δρροϑβιίοῃ ἴο πε βεπίθεηοθ (ἢ 1. 23. 6 

τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς ᾿Αθηναίους 

ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις 

ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν. 

Δ οἐ7711710 ἔο .52ε2ἦν Ζλμεν αζαεσς γοαΐθς 6 γεαμεΐίογι οΥ “7 γέίας 

αγαῖ 7765 5 6716 ὁγ Ζαεῆες. 

καὶ ἄλλοι. ΤΠδ πιεδηϊηρ σου] 6 οἰθασοῦ 1 ὙΠαογαϊάθα μδή 

νυτει6ἢ ἄλλα ἴογ ἄλλοι. Τὸ {πΠ6 ορεζδίϊοηβ οἵ {πΠ6 51:ςθ] οί ἀραὶ ηϑδέ 

ΟἿΘ Δ ποίου δηά οὗ πε Αἰ πεηϊδηβ δἰἀβα ΌΥ {π 6 1Ὁ 411165, ΠῈ Ορροβθβ 

24 γιοδέ γιοζφενογίλγ ϑισςαβϑαβ ΟὐΓἠἨἉ ΤΌ νοΊβ65 οἵ {πΠ6 Αἰπθηϊθηβ ψ] ἢ 

ΠΕ] 411Π165. ἄλλοι 15 {πεγείοσε Ἂχρ]διηθα ὈγΥ καὶ αὐτοὶ οἱ Σικελιῶται 

καὶ οἱ ᾿Αθηναῖοι Δ) 15 ἸΤΤΘΡΊΌΠΑΙΠΥ ΔηΒννεγθα Ὀγ ἃ δὲ λογου, ἄς. ΤΠΕ 

ἸΓΓΟΡΊ ΠΥ 15 πο ἀἄοιδι ἄπα ἴο 4 σπαηρα οἵ [ῃΠ6 νυ 6γ᾽5 ᾿η θη []οη. 

ἀντιπόλεμοι (ῬΟ] Χ᾽5. σοτγαοίίοη οὗ {πΠ6 Μ55. ἀντιπολέμιοι) 15. ἃ 

Ἡετοάοίθδῃ ψογὰ ἰπαΐ ἀοθϑ μοὶ οσσγ ἴῃ Αἰἰς ἀρϑίη. 

δύο φυλαί. Οἷν!ς ἀἸνΙΒΙ] 05 αὐα Καρί ΠΡ ἴῃ {Π6 Δ ΤΏΥ. 

πιστά. Ῥτεαϊοςαίϊνα. 
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ΟΙ “4121: τεγι5:σοοοοζεί ΦαῤεαΖίζογι ἐς »ιααδ ὧν 216 ΑἸ ἐλοφιζαγις ἀσαζγι5ΐ 

Π7εος. ΑἸ εγευαγαῖς σόα αγιαῖ ζαγιαῖ γογοθς 1ε71216 2721 α αἰδδοθιέ 071 
71 αγαρζα. 

3 τῆς Γραϊκῆς ὙΤηπεὲ ΜΘΆ5. Πεῖα τεαᾶ τῆς πέραν γῆς. ῬΟΒΒΙΌΪΥ 

Οτορα5, ᾿τομ Ὀεϊης διἰπδιεα ορροβιία ἴο ΕἸ θοθα, νγα5 50 σοιηΠΟὨΪΥ͂ 

οΔ]164 ἡ πέραν γῆ, ἰπαΐῖ {Π6 ΕΧργαϑϑίοῃ ραββϑεα ἰηΐο ἃ πδπΊ6. [ἿΙῃ 

2. 23. 3 να Πᾶνε παριόντες δὲ ᾿Ωρωπὸν τὴν γῆν τὴν Πειραϊκὴν καλου- 

μένην ἣν νέμονται ᾿Ωρώπιοι, Δη ἰῃεγα 15 5016 ΤΟΆβοὴ ἴο 5ΈΡΡοΟβε 

ἃ Πφοηπεαχίοῃ Ρεΐνεθη Πειραϊκή ἀῃηΠα ἡ πέραν γῆ. ΟΥ {π6 οἴπεῖ παπᾶ 
ϑίθρμδῃ οἵ Βγζαηίπ) δἰίεϑίβ {ὑπαὶ {πΠῸ ταρίοῃ ννὰβ5 Ὁ δ]]θα ἡ Τραϊκή, 

Δα ΟἹ 15 ΔΕ ΠΟΥ Υ εὐϊίοῖβ Πᾶνα δ]τεγεα {πῸ τεδάϊηρ πογε δηά ἴῃ 

5:23: 7 

92 “4212 γεφηεεί οὗ 4 7 γαολήγἼα,ες ἐἦ6 7, ἀεεαᾳεηεογΖα715 γ)οτέ7ιεἴ 6 

εοέογιγ οὐ Πεγαρσίοφζα 2:647 7 ))εγηιοξγέαε. 

3 Δωριῆς, ἣ μητρόπολις. [)ΟΥ5 {Π6 πηοίπεΥ βίδαίϊα οὗ {πε 1δοβάδε- 

ΠΟ ΙΒ Ὦ 5: ΕἾ 1- 167: 2. 

τῶν αὐτῶν, ν]Ζ. 414 τῸΠπΊ ϑρατζίδ. 

4 γνώμην εἶχον, “ ἀεἰεγτηη6α. 
τὴν ἀποικίαν. ΤἼῊΘ σΟΙΟΩΥ ΔΓ ΔΎ τηθηςοηθα δὲ {πὸ Ῥεσιηηΐηρ᾽ οὗ 

1ῃ6 σπαρίεσ. 

καὶ ἅμα τοῦ πρὸς... . καθίστασθαι, “δηα «αἱ [Π6 584Π16 {{π16 [Π6Υ̓ 

{πΠουρηΐὶ [με Τουηαϊηρ᾽ οὗ {Π6 οΟἸΕΥ ννα5 ἔα νοῦγα Ὁ]6 [ΟΥ̓ σδυσυῖηρ οἡ {Π6 

γα  ἀραϊηϑί {η6 Αἰπϑηϊδηβ5. [ἢ νουρ5 τπδΐ βρη [Ππαΐ βοιπαείϊην 

Ζ5 δφί7ιο (0716 07. 7,:αα6, ἴῃ 6 ργεβϑθηΐ 15 υϑεα ἢ της [Π6 58Π16 

586η586. 85 ἰπ6 {ὰτπτὸ; “Οὐοά δπηὴ Ηἰ ἤρθη εϑί βϑεά ετ.. Τα 

σϑηϊίίνε ϑίαπήβ ἢ [ῃ6 δάνευ καλῶς 8ἃ5 ἴῃ 1. 22. 3 ὡς ἑκατέρων 

τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. 1. 36. 2 τῆς τε γὰρ ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας καλῶς 

παράπλου κεῖται. ΤἼΕ σαηϊίνα ἀδηοίαβ {Παΐ ἴῃ ταϑρθοΐ ἴο ΒΟ ἢ {6 

Του ἀδίιοη νν85 [ἀν ουΧΆ Ὁ]6. 

ἐπὶ τῇ Εὐβοίᾳ, “ΟΥ̓ δῇ αἰίδοϊς ου ἘΠΡοϑδ. 

παρασκευασθῆναι ἄν ἀδΕρεη45. Οἡ ἐδόκει. νε ἰδαῦῃ 'ΠῸΠῚ ΟἴΠΟΥ 

ΒΟΌΓοΟο5 ἰμαΐ {πεῖ νγὰβ ψψοοά ἴῃ [Π6 ὩΕΙΡΠΡΟυγΠοΟΟα [ΟΣ 5Π1Ρ 

Ῥυ!]ατηρ. 

ἐκ βραχέος, “ΓτῸΠῚ ἃ ρΡοβιτο αα16 ΠΘαΓ.ἢ 

τῆς παρόδου. 866 ῃοίε ι5ῖ ἀθονα οἢ τοῦ πολέμου. 

5 τὸν θεὸν ἐπήροντο. ὙΠῸ ΟΥΔΟΪΘ νὰβ δἰνναγβ οοῃϑαϊβά. δ τῃς 

Τουπμάϊηρ οὗ σΟ]ΟΠ165. 
9ο 
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καταστάντες, “ΟἿ ΑΥΠνῚ ΠΡ ἡ ΟΥ̓ “5είηρ ἰο.ἢ 

εἶἷρξαν τὸ κατὰ Θερμοπύλας, “παν ἰοτίΠεα {ῃΠς δι ἄθ Ἰοοϊκιησ ἴοὸ 

ὙΒΟΙΠΟΡΥΪαΘ, ἴο {π6 δοί8] 855, 1.6. ἴπδν τεηεννθα ἴμ6 οἱἹά 

Του ϊΠσδίιοη5. νϊο ἢ {πΠ6 ῬΠοοίδη5 Π8α εἊϑίβ Ὁ Π5Π6 4 ἔογ ἀείεηςσε 

δϑδιηϑὲ {πΠ6 ΤΠ6ββα!δη5. ΤΠπῈ Μ9Θ95. 4]}, ψ τ ομα ἐχοερίϊοῃ, τεϑά 

ἤρξαντο κατὰ Θερμοπύλας, ΜΏΙΟ νου] πηδδῃ ἡ {ΠαΥ Ὀερδη {Π6 ψγου]τ5 

οἷοβα Ὀν ὙΠουορν δα, ὈΚ {Π6 δοίμα] ρα55.. Βεΐ ἣν 5ῃοι!α {πεν 

Πᾶνα πηϑάθ ἐπ6 δύση] οἵ {πΠ6 πὲὸν ἴον δὲ ἃ ρίαςε 850 αἰϊβίδηϊ ἃ5 

ὙΠοΥΊΟΡυΙααΡ Μούξονου [ῃ6 ψογάβ ὅπως εὐφύλακτα εἴη τείεῖ ἴο 
ΒΟΠΊΘ ΓΟΥΓΠοδίοη οὗ νν]ο ἢ, ἢ {Π6 τοδάϊηρ ἤρξαντο, Με Πᾶνε 

ὯΟ ΒΙηΐ. 

εὐφύλακτα εἴη. ΤΠΘ ΠΏΡΟΙΒΟΏΔ] τι56 οὗ ἰπ6 παϑυΐου ρ] ΓΑ]. 

Οὐζογιζείς “οσζοαῖ ἤεγεὲ αἰΐγαοςίφαί ὧγ {14 φγεδίζοε ο7 .«5)αγέία, ὀιεΐ δε 

εοἕογιγ δε εγεαῖ σουσγεῖν ἥγο,ε 16 “ον ζν οΥ ἐΐς φοτυογχμέ γε1ςἢ- 

ὁοτεέγς αγιαεῖ {6 »125 ρον 7 71771671} οΓ 215 αγέα7ι! γιασζείγαζεα5. 

ἔδεισάν, “ ἰοοἷς 4]ΔΓΠ1.᾽ 

ἀπέβη. ΕἸΓΠΕΓΙ ἹΠΊΡΘΙΒΟΠΔ] ΟΥ̓ {Π6 5] εςΐ 15 τοῦτο, {πὸ ἐου πη Ἰηρσ οὗ 

[Π6 σο]οηΥ. 

αἴτιον δὲ ἦν. ΑΥὸΘ ψα ἴο ἰγτϑαΐ {π|Ὶ5Ξ βεηΐθηςα 85 ρϑ.α} 16 164 Ὀγ 

3. 80. 5, Δη4 ΔΚαΕ αἴτιον ἦν Ἃ5 {π6 ρῥγεάϊσαΐϊε οὗ πε βεηίβηςε οἵ τε 

Θεσσαλοὶ... ἔφθειρον; ε Πᾶνε ἴῃ Τ)εΠ1. 8. 32 αἴτιον δὲ τούτων 
, « ΄“ἢθ , . . 

- παρεσκευάκασιν ὑμᾶς ψΠεῖα Ποννενεῖ αἴτιον ΠΡ ὈΘ6 δὴ δοσιβαίϊνε, 

ΠΠ|ςῈ τὸ λεγόμενον, 5ίαηαἸηρ Ιῃ ΔΡΡΟοϑιτοΩ ἴο {πΠ6 τηθδηϊηρ οἵ {πῈ 

βαεῃηίθβῃοθ. Α Ῥδίζεσ ρϑίβ8116] 15. Αὐιϑια. 1. Ρ. 204 αἴτιον δὲ ἦν, οὔτε 

ἐκεῖνοι ἄρχειν ἠπίσταντο οὔτε οἱ ἀρχομένοι τὸ ἀκόλουθον ἀπεπλήρουν. 

1 15 ΠαυαΪν ΡΟΘ51016 ἴο ἴδε αἴτιον ἦν ἃ5 δ ἱπάδρεηάδηϊ βεηίθηςα 
νους ἃ. [Ὁ] οννηρ γάρ ΟΥ 5016 ΟἰΠΕΙ Ρδυίοϊα ἴο τανε (Π6 

ΔΟὈταρίηεϑ5. οἵ {πΠῸ αϑυπάδίοῃ. [{ 15 ροβϑβϑίθ]α ἰπαΐ {15 15 δ ποίμευ 

Εχϑιηρὶα οὗ σμδηρα οἵ ρυῦροβα ἰῇ {6 νυῖου, πὸ Ῥεσδὴ ψ] ἢ ἃ 

Ῥδτιίο!ρΙα ἴῃ Πῖ5 πη Ὀυΐ σπαηρσεά ἴο [Π6 Πηϊΐα νεύρ ἴῃ ἔφθειρον ἃ5 

Πα ρτοςεεαβά. 

οἵ τε Θεσσαλοί. τε Δοςογάϊηρ' ἰο {Π6 5. πο Ἰαβί 15 δηϑυνεσαα ὈΥ καὶ 

ὧν Εαπνα]θηΐ ἰο κἀκεῖνοι ὧν. [1{ {πΠ6 δηϊβοθάθηϊ 15 ἐκεῖνοι 1 υν1}} 

ΓΟ ΠθΙ τοῖα ἴο {πὸ Ἐπ θοδαῖβ ΟἹ {π6 Οείδεαηξβ: ΒΒ 1 15 

ἸΓΏΡΟΒΒΙ0]6 ἴο ταϑίϑέ τῃ6 ᾿πηργαϑϑίοη {πὶ ΤΠπυογα 65. ᾿ηἰεπαςξα ἴο 

δῖνα ἔννο γεαβοη5 [ΟΥ̓ {Π6 δι Ππτα οὗ {Π6 οο]οην ; (1) ἰῃ6 Ποϑα!ν οὗ 

τὴς. ΤἼὨΘ 558] 1805; (2) {ΠῸ6 τηϊβρονοσυητηθηΐ οἵ {Π6 σονθηοσβ. [{Π15 

ΟΙ 
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15. 50, τε Ψ}1}} θὲ [Ὁ] οννεὰ ΌῪ οὐ μέντοι ἥκιστα, }ιι5ῖ ἃ5. ἴΐ 15 5ΟΠΊΘΕΪΠη65 

[Ο]οννεα Ὀγ δέ. ΝΥδΐ {πεῃ 5 {Π6 δηϊεοβάξης οὐ ὧν ἢ ῬΥΟΌΔΟΙΥ {πε 

ΤῊ Θ558]14η5, ἴο {Π6 1Π]υὙὙ οὗ νῃοβε Ἰαπα {ΠῸ ΠΟΙΟΥ͂ ννα5 ἑουπηαεά. 1 

{παῖ 15 50, καί ΠΟ Ρ]65. ἴννο οἰδιιθεθ Ἰορίοδ!!ν Βαϊ ποῖ σγαιηπηαίϊοδ Π ῦ 

ςο-ογαϊηδίβ. 

ἐν δυνάμει ὄντεΞ τῶν ταύτῃ χωρίων, “Ῥεϊηρ ροννουίαὶΐ ονεῦ {Ππ6568 

αἸβίγ οἴ5,᾿ 15. ἃ ΝΕΙΥ ὈΠΙΙ5118] [οσπλ οὗ Ἔχργεϑϑίοη. ὙπΠε ἀϊβίσιοῖβ ὑγεσα 

νἹ 1 ΤΠΕΙΓ 5ΡΠοτα οὗ ᾿πἤπδβηςε, ΠοιΡ ἢ. ἸθοΠΠ] ΟΔ ΠΥ δας ΟΠΟΠΊΟΙΙΒ. 

νεοκαταστάτοις 15 ΟὨΪΥ [οὰὐπα] ΠΕΙΘ {111 νγα σοπια ἴο ἰδίου νυυὶθ β. 

94 7)οηιοελο7ι6ς αὐτί} ἐλ “4: καγηαηζαγι5 γασαφσος ἐῪε ἐογγέζογν 97 Ζ διέεας. 

“16 οὔορεῖς “16 “31, ςαγηαία)ις ὧγ αἰδοίΖ7ι271.᾽ 216 δἴφρο ὁ 7, δηεας, αγιαῖ 

75 φεγομασφα ὧγ {76 “765 5ὁηΖαις ἐο γιαγοῖ ασαΐγι5: “1 φέοίζα. 

Ι τῆς Λευκαδίας. ΑἸπγοβῖ 41] {πὸ Μ55. Πᾶνε Ἀρκαδίας, Ὀπὶ [ῃς 56η868 

566 Πη5 [0 ΤΕ ΌΪΓΘ {Π6 τεδάϊηρ Λευκαδίας Μν ΠΙΠἢ 15 ργεβεσνεα ἴῃ οὴς Μ5. 

3 7[ε Μεββθῃϊδῃβ νγεσα Ὠδίθγα Πγ δηχίοιβ {Παΐ ΤΠ) π]οβίῃθηθβ5 5που]α 

ἰηναᾶα {πΠ6 Αδίο]ϑῃ {1065 ννῆο ψγεῦα ἃ σοηβίδηϊ τηθηδοα ἴοὸ {ΠΕῚΓ 

ΠΘΙΡΉΡουτ5. ΤΠῈ βϑομεπηα ἤηδΠ]Πν δαἀορίεα ὈΚν Πεμηοϑίμθηθβ νγὰ5 

ἢγϑί ἴο αἰΐδοὶς {πῸ6 σθηΐγαὶ Αοίο]δῃ {τ1065, ἴο ίογοθ ᾿ηΐο δῇ 8]]Π]|8Π66 

411 τῃ6 {065 Ὀείνεε {πΠ6 Ατηργαοίδῃ (ὐ]Ὲ ἀηα Μουηὶ Ῥαίηδβ5.8. 

ΔΊ [Π15 ἰαῦρα σοηπίϊηθηΐαὶ ἰοῦσα μα Ππορεάᾶ ἴο τπδύοῃ {Πτουρ ἢ {Π6 

ΟΖοΟΙΔη Τοοτίδηβ ἴο Ογι(ηϊππη 1ῃ ΤΠ) οΥ]5, τοσπ {πεηςα ἴο ῬΠΟοΙδ5, δηά 

αἰαεα Ὀγ 1Π6 ῬΠοοίδηβ ἴο ᾿ηναάθ Βοβοίία. [1{ νγὰ85. Πα. ΒΕ] ΟΠΔΌΪΥ 

ἃ. ταδί βοῃεπια Ῥαΐ 10 ΠΙΒΟΔΥΓΙΕα, ῬΑΥΓΥ ἔτοτὴ νηΐ οὗ σΟΙΠΠΊΟΙ 
ΡΥΓμάδησθ, ραΥ Υ ἔγοπι {Π6 σεορταρῇῃῖοαὶ ΑΙ Π σα] 165. οὐ δὴ πη ΚΠοννῃ 

ΠΟΙΠΓΓΥ. 

Ναυπάκτῳ τε πολεμίοις οὖσι καὶ. . . προσποιήσειν. Α ρΡὈΟά 

Ιηϑίδηςβ οὗ Τ πυογα! ες ἰεηάξηου ἴο αἰβγεσαγα ρυδτηπηδίϊοαὶ 5υ1ι- 

τη ΤΥ ἱΓπ6 Τπουρῆϊ οὗ 15 βεῃίθησα 15. οἶδα. Ὅὕπε ἵνο στουηαδ [ῸΥ 

Τδηποβί θη 68) δοίίοῃ, ν ]οἢ, [ΠΟΌΡ ποῖ ρυδιηπηδίσα ]ν σο-ογαϊηδίβ, 

ΔΘ σοηῃηθοίθα ὈΥ͂ τε, δ΄6 οἰθασ βθουρῃ. ὍΤηῈ Αείο!δηβ ναῖε (Π8 

ΠΟ Π165 οὗ ἰῃ6 Μεββεηΐϊδηβ ἴῃ Ναιυραοίαβ, πα 1)ειπμοβίμθηθβ πδά 

ἃ σμδηςα οὗ βδυθάσϊηρσ [Π6 ΟΥΠΕΙ σοη θη ῖ8] {065 οἵ [Π]5 αἰ βίτοί. 

ΤῊΘ ᾿πῆηϊῖνε προσποιήσειν 15 ἴῃ Οταίίο ΟὈΙαα ἀδρεπάϊηρ οἡ 1ῃ8 

νΕΓΌ οὗ βαυίηρ ᾿ΠΡ]1ε4 ἴῃ ἀναπείθεται. (Γ. 4. 3. 3 τῷ δὲ διάφορόν τι 

ἐδόκει εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον, λιμένος τε προσόντος καὶ 

τοὺς Μεσσηνίους οἰκείους ὄντας. . - πλεῖστ᾽ ἂν βλάπτειν ἐξ αὐτοῦ 

ὁρμωμένους. 
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ΝΟΤΕΒ ΗΠ οἱ 

4 διὰ πολλοῦ, “ΔΓ ἀρατί.᾽ 

ς ἘἙΒὐρυτᾶσιν, ὅπερ μέγιστον. ΞϑοΠΊΕΙΪΠ165 {Π6 ταϊαἰνε 15. αἰἰγαοίθα 

ἴηΐο {Π6 σεηάεγ οὔ {πε [Ὁ]Πονηρ᾽ ργβαϊοδίθ. 

ἀγνωστότατοι γλῶσσαν. Α 5ίταηρα Ρῆγαβθ, Ὀὰΐ {Π6 τηθδηϊηρ 15 

ΟΙθαΥ ΘΠΟΠΡΉ. 

95 716 «ἀφίαζίς οΥ ἀὲς φέαγι 97) σαϑεῤαῖρ7,. 

Ι οἷ ἐδόκουν ξυστρατεύσειν. ὙΠΕ Μ535. μανε ξυστρατεύειν Μ»] ἢ ΟΠ 6 

εχοβρίίοη Μ νης τοαᾶβ ξυστρατεῦσαι. Δ ε 5δου!α ΡῥτΟΡΔΌΪΥ τοδά 

ξυστρατεύσειν. 566 ποία ΟἹ 3. 24.1. [ἢ 1Π6 ἰαβδί βεηΐβησα οὗ {Π6 

ΠΠαρίεσ, μεγάλη ὠφελία ἐδόκουν εἶναι ξυστρατεύοντες, ἴπΠ6 ἱπουρῆϊ 

ἴ5. ΟὈν]ΟΙ5ΙΥ οὗ ἃ Γὰΐυτα ανθεηΐ, Δηα να σπου] ἐχρεοΐ ξυστρατεύ- 

οσοντες. ῬΕΙΠΔΡΒ5 {πῸ ργεϑεηΐ 15 πϑεα ψ ἤθη {Ππ6 δνεηΐ 15 τεσασγαάθά 
85. σαογίβ!η. 
ἢ κἂν βίᾳ προσαχθῆναι. Οὗ ἃ 655 ΡΓΟΡΔΌΙ6 Ῥαΐ 5111] Ρροβϑιῦ]α 

ΠΟΠΕΙΏΡΈΠΟΥ. 

ἤδη, “αἱ {Π15 ΡοΙηί.᾽ 

οὖν 15 ΓΕΒΌΓΙΗΡΙΙνΕ. 

2 τὴν οὐ περιτείχισιν. (΄, 1. 137. 4 τὴν τῶν γεφυρῶν οὐ διάλυσιν. 

5. 50. 3 ἡ οὐκ ἐξουσία. 

τοῖς ἐπιβάταις. ΤῊΘ ερ!Ραΐαδθ νγεύα βο] ἀϊοὺβ βουνίησ οἡ ΒῃΙρῬοαδτά, 

“ΤΛΔΙ 65. ΑΚ5 ἃ τυ]α {Ποὺ ψψεῦα ἴδκεη ἴτοπὶ ἰἢς ΤΠπεῖθϑ. Οἡ ἰἢϊς 

ΟΟΟΔ85100, νν»ὲ ἰδαυῃ [πῸΠῚ ο. 98, ἔμεν ᾿πο]π θα βοπα οὗ {πῸ σΠοῖςα 

ΒΟΡΙ 65 οὗ {Π6 πηιϑίευ το ]]. 

96 “τὸ »πηπαγοἦες 2779 αἰ φἰοζία αγιαἴ ἐαες δενεγαῖ ῥέαεες. 766 

“1 δ͵οίζαι5 771145 767. αφαΖ75ζ 2772. 

Ι χρησθὲν. . . παθεῖν. γχρησθέν ἴΠ6 δἼοσιιδαίϊνα ΔΌσο!αῖθ. ὉΠ 

Ῥαβϑῖνα ρδχίοιρ]α 15 πϑεα ΤΠ ρΡΕΥΒΟη ΠΥ. 
2 τὴν γὰρ γνώμην. .. ὕστερον. οὕτως ΠΊΔΙΪ,5 {Π6 ρΑΙ ΟΙΡΙ6. κατα- 

στρεψάμενος ἃ5 ΕἸΡΠδίϊο, “Πα ἀείουηπηθα ἴο συ θάπα 8411 (ῃη6 οἴμοῦ 

Ῥοϑιίοηβ θείοτα μα δαἀναηςβα δραϊηβί (ῃ6 ΟΡ ΟΕ 15.᾽ ἐς Ναύπακτον 

ἐπαναχωρήσας 15 Δα 66 ἃ5 δῇ ΔεΥΠοιρης. δ πλιβί 4150 ἢγϑί γείϊσα 

ἴῖο ΝΝ»απρεείαϑ. 

3 οὔτε ὅτε. . : ἐπειδὴ τε. 16 δΘεηίθηοα σπθηρεβ 85 1ἴ Ῥσγοσεαῦβ. 

Ιηβίθαα οὗ {π6 ϑεςοῃά οὔτε οἰαιι56, νυν Ιοἢ ννὰβ ᾿ηἰοη θα αἱ ἢγϑί, ἃ 

Ροϑβιζῖνε ἰηἀερεηάθηΐϊ βαηΐθηςσε [Δ |κ65 115 ΡΙαςθ, ἃ5 που οὐκ ἐλάνθανεν 

ΟἾΪΥ Παᾶ Ῥεβη υυχτὲβη. 

ἐπεβουλεύετο, 55. ἡ παρασκευή. 
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111. 97 ΤΗΒΟΥΘΙΘΕΞ 

97 7)εηιοοίλοηος ἑαδος “1 φρ ἠέι7γι ὧν ἀσϑαμῖ. διέ {6 Α΄ φέοζέαγις τὐλο 
λα οοἠρεΐεαῖ ἐἤαγρο ἄοτυγ ἡγο,ι ἐλ ἀζάί5. 

Ι τὴν ἐν ποσὶν αἰεί, “Ενετν ν1]Παρα {Πᾶς σαπη6 ἴῃ {ΠΕῚΓ ννᾶγ. 
2 τῇ τύχῃ ἐλπίσας. Τῆς ἀδίϊνε ρῖνεϑ {πῈῸ στοιπηά5 οὗ 15 Πορϑ. 

ἐφ᾽ ὑψηλῶν χωρίων, “1ῃ {πΠ6 πεϊρῃουγΠοοά οὗ Πρ σοππίτγγ.᾽ἡ [Ιἰ 
ἄοα5 οί [Ο]]ον" (Πδὲ [Π6 ἰόν 1561 νγὰθ οἡ ἃ Πίσῃ ροβίίβοη. ΤΠα 

ΡΙατΑ] χωρίων νοι] ες αἰ ῆςσα] 1 ἐπί τηθϑηΐ " οη, δηα {π6 οΟἸΓΥ νγὰ5 

1561 οἸθαυν ονευπαηρ Ὁ. ΠΙΡῊ στουπηά. 

οδ “μά αἴεγ α φγοϊογιρϑαῖ δη σαροηηογξ 7)οηηοολο7ι65 ἐς αογεαΐφα «ὐτίλ 

φγεαΐ ο55. 476 15 αγγαζα ἴο γείτγ ἐο ΑἸ ἐλόηι5, αγιεἴ γεηιαΖ7ι5 721 {6 

γ6ῖρ  ῥοιέγἠηοοί οΥ Λατῤαείτές. 

Ι αὐτοῖς. Α αδίϊνε οὗ φΡΈΠΟΓΙΓΑΙ ταίθγεησθ. αὐτοῖς 816 {Π6 ΡΕΟρΙα 

Ἰηἰεγϑίθα ΟΥΓ σοποοτηθαᾶ, ὩΤγδηβὶαίθ “οη {πΠ6 5146 οἵ {πεῈ Αἰ Πεηϊδ 5. 

οἱ δέ.ξί, ἼΠΕ Δροαοβι5. 

αὐτοί. ΤΕ ΠοΟΡ] 65. 

καὶ ἐπὶ πολύ, “ΤΟΥ φηΖ6 ἃ Ἰοπρ' {1π|6.᾿ 

αὐτοῖς. 566 ποίξ δἱ Ρεσϊῃηϊηρ οὗ [πΠ6 σπαρίευ. 

αὐτοῦ, “ἴΠο56 οἡ {Π6 5ροί.᾽ κατὰ πόδας, “᾿πηΠ] 6 α] Αἰ ε]ν.᾽ 

τοσοῦτοι μὲν... διεφθάρησαν. τοσοῦτοι Δη4 ἡλικία ἡ αὐτή Ξίαπαᾶ ἰπ 

Ρτγαάϊοαίνα ἀρροβιίοη ἴο οὗτοι. βέλτιστοι Ξίαπη45 ργαάϊσαίνεὶν ἢ 

διεφθάρησαν. ἡλικία 1ῃ6 ΠοΟ]]Θοίνε 5 πριΑΥ ἴογ {ῃ6 Ρ]υγα] πηΘδῃ5 

ΙΏΟΓΘ {πη ὁμήλικες. ἡλικία νγὰ5 16 τα Πα τν ἀρσα, {π6 ῥσῖπηα οὗ 116. 
Γῇ. 8. 75. 3 οἱ ἐν ἡλικίᾳ. 7. 6ο. 3 ἡλικίας μετέχων. Τ͵ΔΗΒ5]αἴα “1η 

ΒΌΟΠ ΠΌΠΊΕΥ5 δηα 411] οὗ ἴη6 ϑαπΊ6 ὈΥΙΠΊΘ ἴΠ6 56 Τηθη ΡΕΥΙ5Π66, {ΠΕ 

Ῥεϑὶ {παΐ ρειιϑῃθα ἴῃ {Π15 νγαὰσ ουἱν οὗ {π6 οἷἵν οὗ 1π6 Αἰ Πθηΐδηβ. 

ΤἼΘ βϑηΐθηςσα 15 νΕΙΎ σΟΙΏΡΓΟΒΒΕΩ͂, 

δ τοῖς πεπραγμένοις. (αἷνεβ {Π6 πηοίϊνα οὗ Π]5 ἴδδυ. 

99 716 “41: ογιζα7ι5 γαῖ α αἰδδοο7ιΖ ο71 7.96γΖ5 αγιώ εαῤέΨ7γε ἃ 70γέ 

οι ἐἦε γζυεζ αΐνκχ. 

ΙΟΟ 421} γεφιηίοεί ογ ἐἦέ “4 οἱοίζαο» 6 «5 αγίαγι5 5οηαἴἱ ΞοοΟο ζοῤῥϊῥ[Ζες 

αρσαϊγ5 ΔΛΙατῤαεσίτδ τέ7212.67. δ τἐγζγζοολπη5. 

Ι πρότερον. ῬΙΟΡΔΌΪΥ ταίευβ ἴο ἃ ἰτὴη6 Ὀείοτε {πῸ ἐχρεαϊοη οὗ {πα 

Αἰμϑηΐϊδηβ. Ῥεύθαρβθ, 85 ΑΥπο]ά ϑυρρεβίβ, ἴῃς Ἂχρϑαϊμοη 1561} 

νγὰ5 ἀεϑισῃεα ἴο ἴτε τῆς 41Π165 οἵ ἴπΠ6 Αἰ πεηϊδῃβ τοτη {Π6 αἰΐαοῖκϑ 
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ΝΟΤΕΩΞ ΤΗ͂Ι. τοῦ 

ΟΥ {ΠΕῚΓ ΘηΘηϊῈ5 ῆΟ ψΕΙῈ δἱ {Π6 . 5816 {ΠπΠῚ6 ἱπΠΡ]οσυηρ δ] 

οὗ ϑρατίδ. 

διὰ τὴν... ἐπαγωγήν. ΤΕ βυτητηοηϊηρ οὗ πῃ ΑἰΠοΘηΐϊδηβ Ὀγ {πα 
[Πα Ιἰδηΐς οὗ Ναραςοίαβ ἰο αἰΐαοῖς [ῃ6 Αδίο!δηβ. (. 3. 94. 3. 

2 καὶ ξυνηκολούθουν. ἼΠα 50-(4]164 ἐφηρημένοι. (Γ΄. ας. 1ο9. [1 ννὰ85 

[Π6 ϑραγίδηῃ σιυβίομι ἴο 56 πα ἰγ6 6 σἜΈΠΈΥ8 15 Οἡ δὴ Ἐχρααϊοη {πΠδΐ 

ἃ. ἴογεα τηϊσῃξ ποΐ θὲ ἰοἵξ δὲ ἃ 1955 1 ἃ βΈῃθυαδὶ {6]]. 

ΙΟΙ πη γέοολης ἡεαγεδος ἐλγομσή ἐΐε Οπξοζζαγι 7, οογίαις σγεαζίν αϑ5ζοζφα 

ὧν 216 Αγιῤ᾿λξεέαγι5, «ὐὴάο εγεμααφα 716 οἱδη7γ ἐγίδος 20 οἵψε 

ἡοσίαρες αγιαἴ γ6271707 οδγτεγιίς ἐο {ἦε 41 24 ]]12071. 

2 διὰ τὸ.... δεδιότες. Ι͂ἢ 3. 05.1 ψα Πηά 1ῃη6 ῬΗοοσΙδηβ5 τηθπι]οηεά 

85 σοηδίδῃηϊξ {το η45. οὗ {πῸὸ ΑἸ πεηϊδηβ, ΔΙ ΠουΡ ἢ {π6 ογάβ5 ἢ κἂν βίᾳ 

προσαχθῆναι ϑ5υσσεδί {παὶ {πεν τσ πἡδεα σομηρυϊβδίοη ἴο δά 

Τ)επηοϑίμεηθθ. Βαΐ ἴῃ 2. 9. 2 {Π6 ὺ δύξ πηθηι]οηδα διηοηρ ἴῃς 411165 

οὗ ϑρατία, δῃηά ἴῃ 4. 118. 2 1ἴ 15 1η{ἰπηαιβα {πὶ {ΠῸ Θραγίδῃβ ψεῦα 

ἔΠ Πάν ἢ {Πεῖ. [Ὁ 15 ΡΥΟΌΔΌΙ6 πθη {παΐ {πΠ6 ΑἸΠρΡ 55:85, 

Ῥεϊηρσ᾽ ΘΠ 6 Π165 οὗ {Π6 ῬΠΟοοΐδη5, ]οΙΠ6 4 {πΠῸ Θραγίδῃβ ἴο βδᾶνε {πε6π|- 
56 ῖνεβ ΠΌΙΩ ἃ σου 166 αἰίδοϊς οἵ ῬῃοοΙΔη5 απα Θραγίδῃϑβ. 

καὶ αὐτοὶ πρῶτοι. ΤΠε Μ595. μανε πρῶτον Ὀπί {πΠ6 σοτγεοίίοη 15 

[επιρίϊηρ. ὙΠαογάϊάδβ οὈν! ο51ν πηθδη5 {παΐ {ΠΥ γνεσα {Π6 ἢγϑί ἴο 

σῖνε ποβίαρεϑ ἐμειηβεῖνεβ δη4 ρεγβυδαβα {Π6 οἴ μοὺβ αἶθὸ ἴο ρῖνε 

{δ η. 

μὲν οὖν, “ Δοσοτα!ηρ]ν,, νυν ποὰΐ ἃ παν νΕΥ 15 πη 1588]. 

ΙΟΩ 7)εηιοοίλεγος αὐ α γογεθ 977 “ἰαγηαιζαγις ζζγοτυς ἤΖηισοί 77110 

ΜΜαμῤαείμς ααῖ σασες 12. ᾿Εηγγζοο)ης τη:αγολθς 1710 «Ιοἰοζζα, 

τυλε7 16 15 εγοιααίεα ὧγ ἦε “1 »ιὀγαοίοξς ἐο ζοϊζαῖ “Ζγιδεγ γεααγν ἕο 

7071 771 αγὸ αἰΐασᾷ ογι “1 γιῤῥὝἧοολΖαι Α΄ γρος αγιαἴ « σξαγηαζα. 

Ι αὐτῶν, “ οἴ {Π6Ὸ Τ,οοΥΔη5.᾽ 

2 καὶ οἱ Αἰτωλοί 15 σοιρ] 64 ψΙ οἱ μετὰ Εὐρυλόχου ἸΤ]Ρ]164 ἴῃ γενόμενοι. 

3 μετὰ τὰ ἐκ τῆς Αἰτωλίας. Αεἰἴο]ϊα ννὰ5 {Π6 βουτος οὗ {ΠῸ αἰδβαϑβίεγ. 

ΤΠΕ ΡΙΕΡοβιτΙοΏ τηϊρς ανεη ροϊηΐ ἰο ΠΪ5 τείγεαϊ [τομῇ Ααδίο!α. ἘῸΓ 

115 σοΠηΠΊΟαἸοι15 ργαρΏδηΐ τι56 οἴ, 6. 89. 2 τὴν ἐκ Πύλου ξυμφοράν. 
4. 81. 2 τὸν μετὰ τὰ ἐκ Σικελίας πόλεμον. 

4 ἐπὶ τῶν νεῶν. ΥὨαϊ γνεῖε {ΠπΠ656 5ῃ1ρ5} δε Κηον {π6 {Π|γν 5Π105 

οὗ 1) δηοβϑί ΘΠ 6 5᾽ σοΟΠΊΠ]Δ ηα Πᾶνα τοϊατηθα ΠΟΠΊ6 (ς. 98) ; «ηά 1 [Π6 

ΑσδγηδηΔ 5 ΡΟβϑαϑϑθα 5Π1ρ5 {π6 ίαοι γγοι]α ποῖ 6 πιθηίοημθά 50 
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111. το ΤΗΟΥΒΘΘΕΒ 

Δ]Ππβίν εἰν. Βαϊ ΠΌΤ. ο. Ιοῦ ψᾷ ἰϑδασῃ {πᾶΐ ποῖα γαῖα ΑἸΠθηΐδη 

5810Ρ5 δροιέ ἴῃς Ῥεϊοροηηδβα νυν] οἢ αἰζεγνναγάβ 414 [πΠ6 Ασαγηδηΐϊδηϑ 

ΘῸΟΩ 56 Υ1ς6. 

7 τοὺς Αἰτωλοὺς ἀφείς. ΤῊ Αδἰο]Δ 5, ῆο Πδα σοΠ16 ἴο Ἰοϊῃ ἴῃ {Π6 

δἰΐδοϊς προ Νιαιυρεαςοίαβ, τοί τη ΠΟ 16. 

ἕως τοῖς ᾿Αμπρακιώταις ἐκστρατευσαμένοις, “ πΏ111 ἴ 5Που]4 6 {Π6 

ΤΊΣ {1π|6 ἴο τίη ΠΕΙΡ ἴο {π6 Αμηρταοϊοίβ θη [Π6Υ δά ϑβιατγίβά 

Οἡ {πεν ἐχρβαϊίοη, 1. 6. {Π6 τίρῃΐ τηοπηεηΐ 15 ἀεῆπεα Ὀγ ἐκστρα- 

τευσαμενοῖς. 

περὶ τὸ ΓΑργος φὍΕ5 ΜΙ βοηθεῖν. 

103 714 ΑΙ Πεογιίαγι5 τυτίλ αἰἴ2ε5. αἰΐασῖξ ἤρόσδα 171. .52611} ὁτεΐ αγ6 εαΐδ7: 
977 τυϊέλ 1055. ΑἸ εγεναγας 4.6 ΑἸ ἐλέγζαη5 7ηαῖέ αὶ ἐἰδδεθ)έ 071 

7, οε715 ἀγα ζάζ 300 7,οεγΖα715. 

1 μετὰ τῶν Ἑλλήνων ξυμμάχων. ΤΠδ 51ςΕ]1οἱ5 οὐ ατξεῖκς Πα] δ ης5 

οἵ 516Π]ν. 

καὶ ὅσοι... ξυνεπολέμουν. ὙἼΠΕ οΥΕΥ οὗ ψοτάβ ἴῃ {Π15 βθεηίθηςσα 
15. ΟἸα συ, Δ Πα ΡΟΘΒΙΌΙν ἀπὸ Συρακοσίων 15 ἃ Ρ'οθ5. ἀρχόμενοι δηά 

ὄντες 816 ᾿πηροτίεδοίθ, ὈΥΙΟΥ ἴῃ {ππὴ6 ἰο ἀποστάντες. αὐτοῖς ὈΘΙΟοησ5 ἴο 
ξυνεπολέμουν. ΤΥΔΏΒ]αα “ Δη4 411 {πΠ6 51.615 ψῇῆο, Ὀεῖηρ᾽ ΓΟΥΠΊΕΓΙΥ 

τυ θα γν {πΠῸὶ ϑυγασιβαηβ νυ ΠΑΥβἤη6 55, δηα Ὀεϊηρ {ΠΕῚῚΓ 411165, 

τενο ςα [τῸπἢ {Π6 πὰ δηα ἰουρῃς οἡ ἴη6 Αἰ μοθηϊδῇ 5146. 

ἐπ᾿ Ἴνησσαν «ἴζεΓ ἐπελθόντες. ΤΠΘ ὭδΙη6 15 ρα ϑεῖνεά 1 ΟἿΪΥ Οἠ6 

Μ5., θαὲ 1 15 σοῃῆττηθα Ὅγ 6. 9ο4.3. ΘΏ ἘΠΘΙΟΒ ΠΟΙ ΘΏΔΓ65 

ΕΓ ἜΧΡΕΙΙςα τοπ] Δείηδ (ἰοὰπ 64 ὈΥ Πϊηλ πδαὺ (ίβηδ), με Ὺ ἴοοκ 

ΠΡ δῇ οἷα 51ς6] ϑἰίε σδ]]θα [η6558, 1 ἢ {πα ὺ σἢτιβίθ θα δἰγεϑἢ 

Δἰζεσ {Π6 παπ16 οἵ {ΠεῚ1 οἱ ον Αδίηα. ὙΠπαογάϊάθβ σοῃίημι65 ἴο 

641} {π6 ἰοννῃ ὉΥ [15 οἱ πδη1ε--- 6558. 

τὸ Σικελικὸν πόλισμα. ΤΠΕ Ατίῖςο]θ, θθοδιι5ε 1ξ νναὰ5 {ΠΕ ΙΓ στ ΠΟΙ ρα] 

[οΥ(Γ6 55. 

2 ᾧὕστέροις ᾿Αθηναίων, “ΠΟ ννεῖα γεϊγαδίίηρ δίζεσ {πὸ Αἰπμθηϊδη5.᾽ 

ΙΟ04 712 τγεπεαίζογ, ο77 1)6105. 

Ι ΤὍΤΠο ρυτβοδίίοη οἵ ΤΠ εῖοβ νγὰ8 υηἀογία κε ῬΥΟΔΌΪΥ ἴο Ῥτορ ἰδία 

ΑΡΟΙΪο ἴο οβα ΔΏΡΘΥ {Π6 ΡΙασιια ννὰ5 δ ϑουθαά. 

2 τὴν πεντετηρίδα, “1ῃς6 ἀηοίεηϊ Πε]αη ξεϑίϊναὶ, οησα {Π6 σοιηπηοη 

Ροϊηί οὗ πιβείίηρ δῃηα 5ο] ΠΥ ἔου [πΠ6 Πο]6 Ιοηΐς γ8ο6, αη4 ςΕ]6- 

Ῥταϊεα [Ὁ 115 πηιιϑίοαὶ οοηίοϑίβ, Ὀείοστε {π6 Τιγαϊδῃ δηα Ῥεγβίδῃ 

οὔ 
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ΝΟΤΕΘΒ 1Π. το 4 

Ποηαπδβί5 μδα συρνετγίεα {πΠῸ6 {τεεάοτῃ δηα ΡΥΟΡΟυ ΠΥ οὗ Ιοηΐδ---νναβ 
πον τεηοινεα᾽ (ατοίε). 

ἐθεώρουν, “Πα Υ γννου]α σοπΊα ἴο {ΠῸ βρεοΐβοϊβ.ἕ 

χοροὺς ἀνῆγον, “ ςεἸεὈταίϊεα ἀἄδηςαβ, 1. Ια σπμοι5ε5 ἱπίο {6 

Ῥίθβθηςα οὗ {ῃε σοάϑβ. 

προοιμίου ᾿Απόλλωνος, “1Π6 Ὠγτηη ἴο ΑΡοΟ]]ο. ΤΠα Ὠγῃληβ εΥα 

ΠΔ]]βα προοίμια Ὀεσαιι56 ΠΕΥ ψεῖα βαρ Ὀαΐοσα οἴου ΡΟβπΠΊ5, ἰ. 6. 

564 ὃν {πε τῃπαρϑοάιβίβ 85 ργεὶαάδϑ ἰοὸ {ΠῸῚΓ ΓΒΑ Ρρϑοα 65. 

ἀλλ᾽ ὅτε. Ουζ ἰεχὲ οἵ {ῃ6 ἢγτηη 5ῃονβ5 ἀλλὰ σύ. 

ἀγυιάν, ΤῊδ 5δοτθα τοϑδα Ἰδεδάϊηρ ἴο {πΠ6 ἰεΓΏρΡ]6. 

μνησάμενοι, “τηδϊκίηρ τηεηίοη οὗ {Πεε.᾽ 

τοῦ ἐπαίνου. 866 ποία Οἢ 3. 59. 3. 

ὑποκρίνασθαι. ΤΠΕ ᾿πΠη1να [οΥ {Πα ᾿πηρογαίϊνα. 

ἀφήμως. Μτ. Τ᾿ ΝΥ. ΑΙΙΘὰ ἴῃ 16 7ρμέγγιαξ οΥΓ οζζογιῖς δἰ εαἴ265, 

νΟΪ. χνϊ. Ρ. 245. 6, ςοηίεηα5. ἐμαὶ ἀφήμως 15 {ῃ6 τὶσῃξ τϑβάϊηρ' δηά 

δῖνεβ {πΠ6 Ῥείίεσ βεῆβθ. Βαΐ [Π6 δίαιτα) τηθδηϊηρ οἵ ἀφήμως 15 ποΐ 
Μηδὶ 15 γεαυιτε Πετα δηα τηοϑί δαϊΐουβ, ἢ Ροοά τεαβοη, δάορί 

εὐφήμως. 

ἐτεκμηρίωσεν. Α ψοτὰ ῥΡῥεδαυ]αγΓ ἰο ὙΠαογάϊάαε5 δπα τἢς ροϑβί- 

ΟἸαβϑίσδὶ νυτιεῖβ. [{ 15 εααϊνα]θηΐ ἴο διὰ τεκμηρίου ἐδήλωσεν. 

μεθ᾽ ἱερῶν, “ ψΨΙ σδοῦεα οὈβεσνδηςεϑβ. 

καὶ τὰ πλεῖστα, “ἴοΥ 4αϊία (Π6 πιοϑὲ ραζί,᾽ οὐ (Ὀείίεσ) “δηά {πῸ 

ϑτθδίευ ρατί οὗ ἴπ6 οθβεγνδῃςβϑβ. 

ΙΟ5 714 ΑἹριῤγαεῖοίς 1ηὐ ας ΑἸ γιῤλὝηίοολέαγε Αἰγρος ἀγα ἑαζξε Οἶῤαε. 

Ι 

716 “«αἀγηπαρίαγ5 γαζζν 19 ἐλε ἤοζ οΓ Αγρος αγιαεῖ ογιαραψοι7, ἴο 

αεΐ ο77 Ἐιεγγέοολτές ,γοηε {16 «Ἱ»ιδγαείοίσ. 7ἦεν σϑγιαῖ 707 α5515- 

ζαγιε6 29 7)δηιοίογες αι ἐδε «1 ἐλογΖαγι 5125. 7724 ΑἹ »ιόζγαεζοΐς 

5247717720721 7,61721.070627167115 77.071 “4 ιόγαεζα. 

ὥσπερ ὑποσχόμενοι κατέσχον. ὥσπερ τηιιϑί 6 ἰακαὴ ΟὨΪΥ ν]ἢ 

ὑποσχόμενοι, “1ῃ ἀοσογάδποα ψΙ [Π6 ΡΥομλΪθα Ὁ ν]οἢ {Πα ὺ Πδα 

ἀείδιηθα. ὙΠΕΟΥ Πδα ρεγϑυδαβα ἘΠσυ]οσ 5 ἴο Γεπηδίη ὈΥ ὈΓΟΙβηΡ 

ἴο 4Κα ρατί ἴῃ ἴπ6 Ἔχρεαϊοη. 

ὅ. Πεη δῇ οδ]εςΐ 15 σονεσηβξα Ῥοίῃ ὈΥζ ἃ ραγίιοῖρὶα ἀπά ἃ νερ 
1 15 αϑαδ!ν Ραΐ ἴῃ {Π6 σα56 ἀδτηδηαθα ὈΥ {Πῃ6 Πβασοῦ οὗ {Π6 ἔννο. 

κοινῷ δικαστηρίῳ ἐχρῶντο. [Ιῃ 2. 68 ψ εῖα ΤΠπογάϊ65 τοἰαΐθβ {Π68 

Τουηᾶῖηρ οὗ ΑἸΩΡΒΙΟΟΠ Ια Ατὐροβ ψα ἰδατῃ {παΐ {Ππ6 ΑἸαρ ἢ] Οο 88, 

ἘΟΧ. 97 ᾿ 
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θη ἜΧρε]δα ΠΟ] {Π6ῚΓ οἰγ Ὀγ τπΠ6 Αὐργδοϊοίβ, σα]]6 64 ἴῃ {Π6 

Ασατηδηϊδη5 δηα, διαθα Ὀν {πθπὶ απα {π6 Αἰπδηΐδηβ, τεοαρίατεα 

ΑΥροβ. ὙΤΠρη Πα δάάϑβ κοινῇ ᾧκισαν αὐτὸ ᾿Αμφίλοχοι καὶ ᾿Ακαρνᾶνες, 

Ῥοϊηίησ ἴο {π6 ἐογπηδίϊοη οἱ ἃ σοϊημηοῦ ἰδαρας Ὀείννεθη {Ππ656 ἔο 

ΠΘΈΟΏ5. [{ 15 ἰειηρίηρ ἴο ΒΌΡΡοβα {πα ΟἹρβθ, [ἢτθα τ1165 ἀϊβίδηΐ, 

γγὰ5 Οἱ {Π15 οσοαϑβϑίοῃ ἰοσγίπεα ὈΥ {πῸ Αςαγηδηΐϊδηβ, αη 564 845 ἃ 

Ῥίαςς οὗ 1π61ς]4] {ΠΌΡῸ 4] σομηηΟ ἴο {Π6πὶ δη4 {πῸ ΑἸΠΡΒΙΠ]ΟΟἢΙ8Πη5. 

ΤῊΙΒ 15 σοῃῆιπηθα ὈΥ ἃ τεηηαῖῖς οὗ ϑίερμδη οὐ Βυζαπίϊαμη, ἔολπαι 

φρούριον κοινὸν ᾿Ακαρνάνων καὶ ᾿Αμφιλόχων δικαστήριον, Θουκυδίδης 

τρίτῃ. Βαυΐ 1 15 4ιυσϑβίίοηα ]8 ννῃθίῃοΥ κοινῷ βίδηηρ ΔΙΟηῈ σδ 

θαυ {Π15 πηδδηΐηρ, δ η4 1 15 ῬΥΌΡΆ]6 ἰπμαΐ καὶ ᾿Αμφίλοχοι Πε5 [4116 η 

ουξ αἴἴευ ᾿Ακαρνᾶνες. ΤΠδ δἰζεγηδίϊνα νίαν 15 {πὶ οὴ βοῖὴξ ΟἴΠΟΥ 

οσσδϑβίοῃ {πΠῸ Ασατ Δ η18 5 ἰοοΪς ροββϑαϑϑιίοη οὗ ΟΙραα δηά ὑϑϑά ἴἴ δ5 

1)6 σοι 0 {ΠΡ 14] οἵ Ζλε77γ. ὁτυ7ι σοηΐξ ἀθδογυ. 

4 ἐς τὴν πόλιν. ΑΠπΊΡταςΐδ. 

106 Δ »εγγέοολητες εγο55ε5 “1 σαγγατηζα ὧγ α γογεοαῖ γιαγοῖ α7τα 

7917:5 ἦε “Ἱγ»ιόγαεϊοέξ. 

2 καὶ αὖθις... παρ᾽ ἔσχατα, “αἰζεῦ παῖ «ἀἰοησ {πε Ῥοπηάαταβ ον 

Ἐχργεβϑϑίοηβ οἱ Ἰοςοδὶν, ἘβΡ ΘΟ ΠΥ ἢ ΡΥΘροϑι 5, οἴζθῃ οί 

1[Π6 Δτί1616. 

3 ᾿Αγραϊκόν. ΤΠΕ Μ55. Πᾶνα ἀγροῖκον, θὰϊ ὯῸ ΔΡΡτΙοΟρτίαΐα 5658 15 

ςοηναγϑα Ἀγ {πῸ ννοτά. 

ΙΟ7 Ζοοεογδος ἐλ γογηιαΐζογι 7, 216 ἔενο αγηζος αἱ Οἰῤαε. 

Ικαθίζουσι 15 πλοῖα οἰΐζεη τΥΓδηϑ81{να ἴῃ ΤΠυσγ 1665. 

προσαγαγών 15 ΟὨΪΥΚ ΠΕΙΕ ἰἢπ|5 5664 ψιΠουΐ δη ΟὈ]εοί. 

περιέσχε, “ Οὐ Πδη ΚΕα ὨΪ]η1. 

ἡμέρας μὲν πέντε. ΕἸΙΠΘΙΓ [Π6 ϑδουῆοθβ ψἜῦθ πηΐανουγα]α, οὐ 

ΠΘΙΓΠΟΥ κε το ΡῈ {πε ἢτϑὲ ἰὸ ἔοτοβ [Π6 ρᾶϑϑασε οὗ {π6 ϑβίεε 

Τα ]Π6. 

ὅπως κατὰ τὸ.... γίγνωνται, “1ὴ ΟΥ̓ΕΙ {πα {π656 δἱ {Π6 νεῖν 

τηοτηθηΐ οὗ σοπῆϊοΐ ταϊρῃς Ὀγθαὶς οὐ οὴ {Π6 Το ον Γ ἀρσϑϊηϑβί {παΐ 

Ρατί οἵ [πΠ6 δῆθιην ἡ ῃ]Οἢ ον ευ]αρρΕα {Ππαπη.᾿ 

4 ὡς ἕκαστοι τεταγμένοι. ὙἼΠ6 [1] ρΡῇγαβα νου ὈῈ ὡς ἕκαστοι. 

ἐτατάχατο τεταγμένοι, τ ὙΠΟΤΟ 51 ΡΙαςα5 νοεῖ [Π15 ΕΧΡΙ͂ 55Ι 0 

Οσσυ5 ΜΏΘΙΘ γα δοίπα!!]ν Πηά ἃ νεῖ βιρρ!ιθα. ΤΠΕ θη] ηρ᾽ 15 

ς σΘν ΓΑ ΠΥ, “οπ6 ὈΥ ομθ. ὙΠΕΥ ψεῖα ἀἰν! 464 Ὀγ {{1065, βαοἢ ἀπά ου 

οὗ 
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115 ον Ιεδᾶθσ. Τὴδ βεηΐθης τὸ δὲ ἄλλο. .. ἐπεῖχον 15 ῬΥΔΙΩΤΊΔΙΙΟΔΙΠ]Υ 
ἃ ΡΔΙΘη 6515. 

οὐ τὸ κέρας ἄκρον ἔχοντες. ἄκρον 15 ΡΓΘΟαΙσαίϊνα, ὁ ΤΠΕν νοτα ποί 
Ροβίεα οἢ ἴῃς δχίγεπην οὗ [πΠ6 ψηρ. 

1ΙοΟ8 7 λαγιζς ζο αι αηιιέσἢ σοί ὧν 7)εγεοσίμοηος ἦΖ5 γογεθς τυογι ἐδ αν, 

ἀγα ἄγος {δε ὁ71ι6,)ηγ τυϊΐζ σονθγ6 055 17:10 Οἶαε. 

1 τῷ κέρᾳ, “ΜΙ {Π61Γ ν]ηρ.᾽ἢ 

ἐκυκλοῦντο, “ψΕΙΕ ἢ δοΐ ἴο ϑυσγοπηά.ἢ 

ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι, “414 ποΐ 5ἰαπά {πεῖγ ργοιηᾷ ἴο ταϑϑί. ἀλκή ἰ5 

ἃ, Ῥοείίς ψοζά τιιϑεὰ ᾿γῪ Χεπορθῆοη δηᾶ ΤΠαυογάϊάδβ, ποΐ Ὀγ {πε οἰμαῖ 

Ατές ρύοβα νχιίετβ. ὙΠασγα 465 [ΟΠ] ονν5 ΗἩ ογοάοίιμ8, δῖ πρ' {ΠῸ ννοτά 

ΪῺ ἴννο 56η568 (1) " βϑίγεηρὶῃ᾽ ΟΥ̓ “Ρῥγονγεβϑϑ, οἵ. 3. 30. 2 (ποί6), δηά 4. 

32. 4 τοξεύμασι καὶ ἀκοντίοις καὶ λίθοις καὶ σφενδόναις ἐκ πολλοῦ ἔχοντες 

ἀλκήν. 80 Ηάϊ. 3. ττο θηρία ἐς ἀλκὴν ἄλκιμα. (2) ἃ5 ΠεῖξΘ “Τ6515- 

ἰδησα᾽ : οἷ. Ηαϊ. 2. 45 ἐς ἀλκὴν τραπόμενον. 

τὸ κατ᾽ Εὐρύλοχον, “[Π6 ἰΤΟΟρΡ5 ἴῃ {Π6 πεῖ ὨΡΟουΣΠΟΟά οὗ᾽ 50 " απάευ 

1Π6 σοπηπηδηά οἵ» 

τοῦ ἔργου, “ ΤΩ] ΥῪ δοίη, ἃ5 οἰΐεῃ. 
ἐπεξῆλθον 15 Ὀείίευ βιυρροτίοα {Πδη ἐξῆλθον, ννϊοἢ 15 ἰουηά ἴῃ 

βοηβ Μ55. 

2 ἀπεδίωξαν, “ ςῃαβεοά ἀανγναγ. ὙὉὍΤῃ6 ψοτχά 15 τάσθ, Ραΐ οἴ. 6. 102. 3 

τῶν ᾿Αθηναίων ἀποδιωξάντων τοὺς ἐκεῖ. 

3 σφίσι. Α5 [Πουρἢ {Π6 βεηΐξηςε τῇ καὶ τοὺς ἄλλους σφίσι προσκει- 

μένους. 

ἐπαναχωροῦντες δὲ... πλὴν Μαντινέων. ΤΠΙ5 ρᾶ558 56 15 ποΐ 4υϊε 

Εα50ὺ. 76 βϑυῦ]εος ἢ ΠΟ Π ἐπαναχωροῦντες ἈΡΥΘΕ5. 5 [ῃ6 

Απλρταοιοίβ δηα ἔποβα οὐ {Π6Ὸ τὶρῃΐ νηρ. Βαϊ γΠδη ψα σείΐ ἴο {πΠῈ 

νεΥ ννε Ππά {πδΐ {Π6 5 ]εςοὶ μὰ5 σαφαηαφα τη ἴΠ6 ννυ! 615 πη] 4, ἴου 
τ{πΠ6 Μδηςπθαηβ ψεγα ποί οἡ {Π6Ὸ τὶρῃΐ νησ. (ΟΠΒΘΠ]ΌΠΘΗΓΥ χαλεπῶς 

διεσῴζοντο Πα πολλοὶ ἀπέθανον αὐτῶν τείεγ ἴο {πΠ6 γ» ΠοΙ6 ἔοτεςβ. ΝΥ Πδΐ 

[Π6ῃ 15 {Π6 πιθδηϊηρ οὗ προσπίπτοντες ἢ᾽ [{ 5Που]α πηθδῃ ἡ πα Κίηρ 

{ΠΕ} αἴΐδοϊκ, δηά 50 {ΠεῈ βεῃο]αϑί Ἔχρ δίῃ ἴ{. Ὑ εὐ {Π15 15 ᾿Ἱποοηϑβίβίβηϊ 

γνἢ [Π6 ποχί οἷδε νι ἢ ταὶαίθϑ {πΠῸ ογάθυϊν Ὀεπανίουσ οἵ {Π6 

Μδῃιηθδηβ 272) γογεαζ. ἩΘηςΕ 50Π16 ἰταηϑ]αία “85 {Πα Ὺ Παϑίεπαα ᾿ηΐο 

ΟΙἹΡαβθ᾽: Ῥαΐ [ου {Π15 πιθαηϊηρ νγ6 5ῃπουά ταίποὺ ἐχρεοΐ ἐσπίπτοντες. 

ἐτελεύτα ἐς ὀψέ. ((. 3. γ8. 4. ϑοπιε Μ959. 5Πον ἕως ὀψέ, ψΠΙΟΠ 15 

Ἰητογργεῖθα “ Ἰαϑίβα {1}} Ιαΐβ δῃὰ βηαβά ἰαΐβ. 

90 
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11. το9 ΤΗΌΟΥΘΙΘΕΒ 

716 7 σοι αοηιο7Ζα75 γίαζε α φγζέναξε ἐγεαίν τοϊΐλ 7)ογιοοίλο)ιος Ζ0 

“Ζο οὔ, αδδεγέζγ {627 αἰέζό5. 

πολιορκήσεται, “ βία ἃ βῖεσε᾽; οὗ, 3. 52. 1. 

ἀναχώρησιν δέ, κιτιλ., “1ΠΕΥ πηδᾶς ἃ σοπιραοὶ ἴοσυ τείγθαί, 1. 6. 
“ σταηῃίθα τείγεαϊ ὈΚ σοπηραοῖ. Τα δοσαδβαίίνε Ἔχρύθβϑβϑεβ (Π6 Κιηάᾶ 

οὗ δοίΐίοῃ ἀδηοίεα Ὀγ {Π6 νεῖ : 566 ποΐξ οἢ 3. 24. 1. 

Δημοσθένης μετὰ τῶν... σπένδονται. Α νεῖΐ τὰῖδ Ὀπί πδίαγαὶ 

σοῃβίγποίοη. 

τὸν ξενικόν ΕΧΑΟΙ]Υ ταροδίβ τὸν μισθοφόρον ὄχλον, Δ Ὁ ΤΥ ὈΒ ἃ 5]055. 

ΟΡ ν!]ου5]}ν [Π656 8.6 ΤΕΥ ΘΏ 8 1165 οὗ [πε Απηρτδοϊοίβ. ΤΠ Τἀοεάδεο- 

τηοηΐδῃβ Μοῦ] ποΐ Πᾶνα εἴ ΠΕῚΓ οὐνῃ ὈΕἢ]η4. , 

διαβαλεῖν, ΄ ἀἸδοταάϊ!. γε Πηά 1ξ 4150 [Ὁ] οννεα Ὀγ ἃ ἀδίϊνε. 

χρήζων, ὁ ν]Βῃϊηρ. Α Ἡετοάοίθδῃ 56 ΠΟ ἢ οσσυτδ ἴῃ Τ παν ϊ 465 

ΟὨΪΥ Ποῖα. 

προυργιαίτερον, σοΙηρδα͵ζαίϊνα οὗ προύργου, “ἰπεγ σουπηίεα {ΠεΕὶτν 

Οὐ Ἰηΐογεβίβ οἱ συθδίευ τηοτηθηΐ. 

ὥσπερ ὑπῆρχε, “45 {πεν Παά [Πς τηθδῃ5,᾽ “85 ΜῈΕ]] ἃ5 οἰτοιτηβίδη σα 5 

ΡῬογπ 64 : πι508}}Υ ἐκ τῶν ὑπαρχόντων. 

καὶ τὴν ἀποχώρησιν. ΤΠ15 σοννδΙαϊν ρετῆαγν οὗ ἴῃς ϑρατίδῃ 

ΠΟΠΊΙΠΔΠΘΥ δΔηα 1 ιΔοεαδεπηοηϊδῃ ΟΥ̓ ΟΕ Β νγα5. ααϊ6 Ἰῃ δϑοςογάδηςσα 

ἢ Θραγίδηῃ ἰγαάϊτοη. (σοί ποίισεϑ 1 “85 δὴ Ἔχϑῃῖρὶε οἵ {παῖ 
Ιηἰτὰ- ῬΕΙοροη ἢ βϑίδῃ 561 Π 5} 655... .. ΜΙ, νγὰ5 [οὶ 50 ἰαιηθηΐϑΌΪν 

ΡΓΘναίθηΐς ἀστίηρσ [πΠ6 Ἰηνδϑίοη οὗ Χεῦχαβ; ἴἢ 115 σαβδαὲ ᾿πάβεά 

πειρμίεηθα Ὀγ τΠς ἕδος {παΐ {πὸ ππθη ἀδϑετίοα εσα ἔα! ον - ϑοσδ 5 

δηα [6]]ονν 5ο] 16 Γ8.᾿ 

Ζ)ογιοοίλεγιος, ἤεαγίγ ἐλαΐ «Α»ιὀγασζοίξ 476. φΟ7Ό2710᾽ 10. 761727076 6 

2λ.ε οἠοῤογιγι65ήα7γ ἀγα ΑΙ »ιόγαςσζοξ α721γ}, 5εγηας ἃ γογεθ ἔο οἸΐ 

Ζλθηε οἵ). . 

716 7αγιίζγσα)ι ἀγα οζοῤογι71652α715, ἀὐτίζ τυλο,ι ἐδε δεοζεΐ ἔγεαΐν 

λας ὦδογι »ηεααῖε, δηαδανοιγ 9 τυϊλαίγατν τεγιγιοζίοεα. ΙοζΖοΖ716᾽ 

ἐλῖς ἐλς ΑΙ γιὀόγαεϊοίς «γα οἵογς ζαρίογεα 7767 ἐλθηι. 1716 “ωαΚ- 

γαγιΖαγι5 αὐ  γεί διεδῥεοίεαῖ ἐγεαςλεηγν ἀγα φηγοιθα αἰ αἰΐάο, διεξ 

ογι ὁείγιρ᾽ γεαςο γαῖ ἐΐ6γν αἰῥοτυεαῖ ἐΐε 77 αγιζηγιφαι ἀγα  εἰοξοι- 

7:651ω715 ἰο σεΐ ο77 αγαὶ ἤρα {6 οἔλε75. 

δῆθεν, “85 {ἴΠεγ ρτοίεββεα. 
ὅσοι μὲν ἐτύγχανον οὕτως ἁθρόοι ξυνεξελθόντες. δε πιυδί ΞΌΡΡΟΞΕ 

Ι[οο 
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{πΠδΐ {ῃ6 Απλργδοϊοίβ αηα {ΠΕ ΙΓ 41165 τηαυο θα ουἱ ἰορϑίπου, δἰ οὺ 

ΤΟ ΑΙ γ ἰο ἀο νμαΐ {π6 οἴμασβ ρτείεηαβα ἴο 40, 1. 6. σαίμπεσ ννοοά δηά 

νερείδ 65, Οὐ ἴο βαῖνε {Π68568 85 ἃ σιιασά ἀρδιηϑδί Ποϑίῇ]α αἰίαοκ. [1 

15 οονίοιβ {παΐ {ῃ6 Ψῇῃο]6 ἔοτοβ ἀϊά 50 πλάτοὴ οἵ. ΟἸΠΘτννῖβα ἴΠδΥῪ 

ςουἹά Πατάϊν πᾶνε ορϑεύνεα {π6 Το δοιηοηϊδηβ τηδἰκίηρ ΟΥ̓ οὐ 

Βαανα βίατίβα ἴο σαίοῃ πε. Απά {παν βισςεααδά ἴῃ σδίομιηρ {Π6πὶ 

ὉΡ 85») Ιδατ ΠΌΠῚ ᾧ 4 καὶ ἢν πολλὴ ἔρις καὶ ἄγνοια εἴτε ᾿Αμπρακιώτης 

τίς ἐστιν εἴτε Πελοποννήσιος. Βαΐ {Π67Ὸ6 15 ὴὸ ἀοπθί {παὶ 7 πον 1465 Πδ5 

ἜΧΡΙΕΒ56 6 ΠΙΠη561} ΟΌΒΟΌτΕ]ν [ΠΓΟῸΡῊ σΑΥ 6] 6 55Π655 οὐ ἰονα οὗ Ὀτανιυ. 

Ηδς {6115 τι5 ἴῃ ἃ τσταϊαίίνα οἰασθαε δὴ ἱπηροτίδης δος ΟΠ σπου] 

Βανα Ῥδθη ταεϊαΐεα Ὀγ 1{561{, ἀηα ψ ΒΙΟΠ, 1 15 ΡΟϑϑ1016, ΒῈ ἱπουρῃξ Πα 

δά 50 τεϊδίεά, βίπςε οὕτως τοίευβ θϑοῖὶς ἰο ἐξελθόντες ἃ5 [ΠΟυΡῊ ΜῈ 

Πδά ποῦ θδεη ἰοἹά {παΐ {πΠ6 Απλρταοϊοῖβ αἰσὸ ψεηΐ ουΐ. ὍΤΠΘΙα 

ΤΕΠΊΔΙ]Π ΞΟ ροϊηΐβ οὗ αἰ που] γ, (1) ξυνεξελθόντες, της τεδάϊηρ οὗ {Πε 

Ὀεβϑὶ Μ9595., τείευϑ ὕδοῖὶς ἴἰο ἐξελθόντες ; (2) να πα δὴ δογὶϑδί ρατίϊ- 

ΟἸΡΙΕ Ἰοϊηεα ψ ἢ {ΠπῸ ᾿τπηρετίεςί οἵ τυγχάνω σοηίΓΑΥΥ ἴο {Π6 ΟΥ̓ΔΙΏΔΤΥ 

τα ]6 {Πα 1 {Π15 σοπϑβίγαποίοη {Π6 δοσϊϑί σοϊποιάθϑ ψ ἢ {Π6 {{π|6 οὗ 

{Π6 ῬὈΓΏΟΙΡΑ] νεῦρ. Βαΐ 1 Πα5 θβεῆ 5ῃονῇ (5εε οοάν!η᾽5 77Ζοοας 

αηαῖ 7 271565, Ὁ. 50) {παΐ {ΠπεῖῈ 15. ἃ σαῦξ σου ] ΠδίΙοη οὗ δοσὶϑέ ρασζί!- 

ΟἸΡΙ65 ἢ ρταβεηΐ οὐ ᾿πηρεγίεςϊ οἵ τυγχάνω, φθάνω, ἅς., Ποῖα {ΠῸ 

δοχιϑί σείϑι 5 [15 ον ταΐεσεηςσα ἴο ραβδί {{π)6Ὸ : οἵ. ΤΠπο. δ. τος. 3 

ἐτύγχανον καὶ αὐτοὶ ἤδη τοῖς περὶ τὸν Θράσυλλον ἐνδεδωκότες καὶ μᾶλλον 

ἐς φυγὴν ὁρμήσαντες. 80 ΠεΙα ἰγαηβ]αία ὅν ῆο Παρρεηβα ἴο Πᾶνε 

σομηα ἰοσγίῃ ἰορείποσ᾽ ; (3) μέν 15 τηϊϑρίαςεα, Κῆε 5ῃπου]α δχρϑοΐ 

οἱ μὲν ᾿Αμπρακιῶται καὶ οἱ ἄλλοι ΔῃηϑινεΓεα Ὀγ οἱ δὲ ᾿Ακαρνᾶνες. 

Τῆς ρᾶϑϑαρα ἢ85 Ὀθεῆ νϑ ιΟ 5}γΥ σοΙ͵δοίοά : 6. Ρ.-- 

(1) ὅσοι μένοντες ἐτύγχανον οὕτως, ἁθρόοι ξυνελθόντες. 

(2) ὅσοι μονούμενοι ἐτύγχανον οὕτως, ἁθρόοι ξυνεξελθόντες. 
(3) ὅσοι μὴ ἐτύγχανον τούτοις ἁθρόοι ξυνεξελθόντες. 

ΟΥ̓ Ίμ656 (2) 15 θ6ϑβί. 

3. σφᾶς ἴ5 υβεα Ὀξσαι56 {Π6 5ρΡθβα ΚΟΥ νγὰ8. Οὴ6 οὗ Πποβ6 ἴο ψοτὴ {ΠῸ 

ῬΙΟΠΟΌΏ ταΐευβ. 

4 τινάς, “ ανουί. 

112 7)εηιοσίλο7ες αἰΐασῦς δε “ γιγαεσζοίς φολ,7710 ἤγο ι “17ηὈγαεζα αἴ ἐλε 

λ211 ]αογησγιθ. 176 σηγῴγίδες ἐΐοηι ὧν α γ1ρλέ αἰΐαοσῖ ἀγα αεγδαίΐς 

ἠλόηι τυξίζ σγεαΐ σἰατερ ζεγ. 7716 “1 ςαγηα,ία715 γεί771 10 “17,9905. 

1 ἐστόν. Δεη ἰῃ6 βυῦ]εος δῃμᾶ ρτγεάϊςαία οὗ ἃ βϑηίθῃηςβ δἵβ οἵ 
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111. 112 ΤΗΙΟΥΘΙΠΕ 

αἸἤεγθηΐ ΠῸΠΊΌΕΥ5, ἴΠ6 ν Ὁ βουηθίϊπηθ5. ἀρυθα5 ἢ {Π6 Ρτϑάϊσαία. 
(Γῇ. 4. 102. 3 οἱ ᾿Αθηναῖοι ἔκτισαν τὸ χωρίον τοῦτο, ὅπερ πρότερον ᾿Εννέα 

ὁδοὶ ἐκαλοῦντο. 

ἔλαθόν τε καὶ ἔφθασαν προκαταλαβόντες, “ 5ε1Ζε πηποίϊσεα «αηά 

πηΐογαϑβίβ δά. 

τὸν δὲ ἐλάσσω. ΝονΠοΥα εἶἰσδε ἄοαβ ΤΠπυογαάϊάθθ 56 1Π6 5 ΠΡ]6 

δοσαδαίϊνα δἴευ ἀναβαίνειν, αὶ σοῃϑίτιοίοη γῇ] ἢ 15 Του πα ἴῃ [6 

Ροεΐβ δη4 ροϑί-οἸαβϑϑίςδὶ νυ! 68. 

2 ἐπὶ τῆς ἐσβολῆς, “ἰονναγ5 (Π6 ραᾳ55. Τπε ψοζὰ 15 50 υϑεᾶ 1 
Ἡετοάοίι. 

3 ὄρθρῳ. ΤΠδ ᾿αϑὶ νναΐςῃ οἵ {πΠῸ ηϊρῃϊ, δι θεΐογε {Π6 ἄδιννῃ. 

4 τῇ ὄψενυ τηϊριΐ τοίου ἴο ἴπΠ6 Μαεβϑβθηϊδηβ᾽ “ΔΡρΡδδζδηςβ, οὐ ἴο {Π6 

Αὐπλργδοϊοίβ᾽ ἦ ἐγαβ.᾽ 

7 ἅμα τοῦ ἔργου τῇ ξυντυχίᾳ, “ αἱ [ΠΕ 54π16 {1π16 ὙΠ ΘΠ {ΠῸ δοίίοη νὰ 5 

τα κίηρ Ρῥ]αςβ. 

118 72)65 072 2071 ο7 276 σγεαΐ 5ἠατερλζθ7γ οὐ {76 «Ἀ»ιῤγαοσῖοίς ἀγα ὁ ἐδδ 

λογαζαῦ5 δ) 71δ τὐο Πα γιοΐ ζφαγά ογ 116 μέσλέ αἰξασᾷ,. 

1 ἔξυνεξήεσαν. ΤῊΘ ᾿πηρετγίδος ἄοα5 ποῖ βχρύθββ {πε δἰίθπιρί ὑνΒ]ΟΠ, 

ἃ5 ψγὰ ᾶνε βεεῆ, ννὰ5 εἥξοίίνβ. [1{ σεὶαίεβ. οὴἱν ἴο {π6 ἀυγαίοη οὗ 

[Π6 δοίϊοῃ. 
3 θαυμάζοι... τεθνᾶσιν. ΤῊΕ σομη]ηδίϊοη οἱ {π656 ἴνο ψογάβ ἴῃ 

Οτδίϊο ΟΡ]. 15 μοί πποομηῆοῃ, ὍΠΕ ἸηἀἸσδίϊνεα 15 ΠΠΘΓΕΙΥ ἃ ΙΠΟΓΕ 

νὶν] ἃ ἔουπ οὗ Ἔχρυεϑϑίοῃ. ἴδῃ {π6 ορίϑβίϊνε, ἢ ἢο ἀϊδδγεησε οὗ 
ΤΠΘΔΠΙΏΡ.. 

«4 οὔκουν τὰ ὅπλα ταυτὶ φαίνεται, “ [ἢ 656 Δ΄ΠῚ5 {Π6η ὁ ποίΐ ἸοοΪς {Π|κ6 

1. ϑοπΊα εὐϊίοῦβ Ἔχρεοί ἃ ρβηϊίνε ἢ ὅπλα, ἀπα βυρσεβί παῖ 

σ΄ (ΞΞ διακοσίων) Πδ5 [4116 οί. 
εἴπερ γε, ΄ γε5, Ὀυΐ {ΠΥ ἀγα 11. 

καὶ μὲν δῆ. Α 5ἰτοηρ δϑϑενθζδίίοῃ, "4111 σδῇ 580 15 {Πδϊ.᾽ 
6 πάθος γὰρ τοῦτο. .. ἐγένετο. Τι 116 ΓᾺ}]}Υ “115, 45 ἃ ἀἸβαβίεσ, [6]] Ὡροη 

ἃ. 51:η9516 Ἡε]]βηὶς οἰΐγ, στεαΐαϑί οἱ 411 ἴῃ {Π15 ννᾶῦ ἴῃ {Π68 βδτὴηθ ΠΌΙΤΏΘΥ 

(1. 6. {[ἢτ66) οὐ ἄδγϑ5, 1. 6. “115 ννγὰβ ἃ φτεδίεσ ἀἰβαβίεσ. [δ δὴν ἰῃδί 

ὈΕ[6]1] δὴν βίῃρὶες Ἡδ]]θηῖς ΟἸἿΥ 1 [Π15 νναῦ ἴῃ {Π6 βαπθ ὩΠΙΏΡΕΥΙ οἵ 

ἀαγϑ.᾽ 
11 15 οἰδαῦ ἴτοῖλ ψνῆηδί [Ο]]ονγ5. ὑπαὶ ΠΘΔΙΥ 41} [πΠ6 Πρθμίηρ ρορυ]α- 

το οὗ ΑἸλργαοῖα ννα5 5141, Ὀὰς 1 15 ᾿ΠΠΡΟ551016 ἴο ἀρρζξοϊαίβ ἴῃ 8 
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ΝΟΤῈΘ ἘΓΓῚΙΞ 

{11 Ῥεδυηρ οὐ {Π6 σουηραυίβοη Ποῖα ἄγαννῃ θγ ΤΠπογ 1465, θδσδι568 

ἴῃ [Π15 ρατΐ οὗ [πε ἢϊβίογυ, ἃ5. γα ἢᾶνβ 566ῃ, Π6 πηθβδῃ8 Ὀγῃ ἐν τῷδε τῷ 

πολέμῳ της ἢτδί ἴδῃ γϑαῦβ οἵ {ΠῈ ννᾶὰὺ ν Ι ἢ δη θα ψ ἢ τῃς Ῥεαςοα οὗ 
ΝΊΟΪ45. 

ἀριθμόν. Τακίηρ 85 {π6 Ῥαϑὶβ οἵ Π15 σδ]᾽υ]δίϊοη (ἢ 6 ὨΠΤΊΕΥ οὗ 
ῬΔΏΟΡΙΙ65 σίνεῃ ἴο 1) επηοβϑίμοηεβ τοί οδ]σ]αίαβ ἴπῸὶ ὩΘΠΡΕῚ οἵ 

5] δ ὅοοο. 

διότι ἄπιστον. .. τῆΞ πόλεως. ἄπιστον ἰ5 ῥτΘαϊσαίϊνα, “ Ὀδοδιι56 

16 ΠυΠ 6Υ5 γν ΠΙΟἢ δ. ταϊαϊθα ἴο ἤανε ρου ΠΕ α ἀύὰ ᾿πούθ 1016, {παῖ 

15 ἴῃ σγϑἰδίϊοη ο {Π6 51ΖῈ οὗ {πε οἰἐγ. 

νῦν δέ, “Ῥυΐϊ 845 1 νναᾶ5.᾿ 

πάροικοι. Α Ροεί!ςΔ] ννογά ΟἿΪΥῪ πε Ὀν Τπαογα!4ε65 ποσο. Οτοίᾳ 

{Π1ηΚ5 {Ππᾶΐ {Π15 νγὰβ ἢοΐ {ΠΕ 1 ΟὨΪΥ Το 50 [ΟΥ̓ ταίαϑιηρ {πΠ6 δανιςος οὗ 

[πΠ6 ΑἰΠεηΐϊδηβΒ. Τὴ ϑδαηηθ Δρρυὲε πμεηβίοῃ 5ποι]α ἤανε ργενεηίεα 

{Π6 1 ἔτο πὶ Δϑκίηρ ἴογ Αἰ Πθηϊδη δ᾽α ἴο τεάμποα ΤΘσα5 ν] ἢ ννᾶ5 

ὭΘΔΙΕΙ. ΠΕ βυρρεβίβ {Ππαΐ {Π6 ΑσδΥη Δ Π]8Δ}5 511] ταϑαηςεα {Π6 ἐΟΥΠΊΘΥ 

τοῦιβαὶ οὗ Αἰ πεηϊδη δά. [{ 15.8.5 ΠΠ|τοὶν {Πδΐ ϑηςα {πεν Πα δϑικεα {πὸ 

ΑΥ̓ΒΠΘΠΙΔ 5 ἴου δα δραϊηβί [δὰ σα5 {πεν Πα βϑαη τηοτα οὗ {πεῖ δΔη4 

Παα σοπηα ἴο τε ]ῖζα {παΐ {ΠΟΥ τϊρῃς θῈ ππηρ]βαβαηΐ ΠΕΡ ΡΟ 5. 

114 Ζ2)θηηοσίλοος γοΐμγης 190 “41216715. τοἱέλ γίοΐ σφοῖϊς. ΑἹ ἐγεαέν οὕ 
2Ἔασε 15 ηιασίφ ὀφίτυσογ ἐΐ6 “41»φγαεσίοΐδ ογι Ζ}.4 0716 52Ω6 αγιε {16 

““εαγηα7ζα7ι5 αγι61 “4172 122οολίαι ογ1: .ε οἕδε7. 

Ι πλέοντα. Οη [Π6 564 νογᾶρε ἴο ΑἰΠ6ῃ5. 

καὶ ἐγένετο ἅμα... κάθοδος. ἘῸΓ τὴν ἐκ τῆς Αἰτωλίας {Π6 ταδάϊηρΡ 
οὗ ἴῃ6 Ρεϑὲ Μ955. 566 ῃοίβ οἢ 3. 102. 3. ἀδεεστέρα, “ αἰἰεη464 ψ ΙΓ 

1655 ἴβασ. ἀπὸ ταύτης, “ἴῃ Ποῃβθαιθηςα οἵ [Π15.᾽ ἡ κάθοδος 15 ΑἸνναν5 
᾿ι564 οὗ ἃ ταίυσῃ [τῸΠῚ ΕΧ]16---ἤοτα οὗ 15 ταίατῃ ΠΌΠ ἃ 5ε  Ἰπηροβεά 

ΕΧΙ]α. 

2 οἷπερ καὶ μετανέστησαν παρὰ ΣΣαλυνθίου 15 {Π6 πον σἜΈΠΘΓΙΓΑΙΠΪΥ δο- 

ςερίβα οοτγδοίϊοη οὗ ἰπΠ6 Μ55. τεαάϊηρ. Ηθῖα ἀρϑῖῃ νν ἢ ἃ σουίϑιη 

Β]ονθη ] 655 οἱ σοϊηροβιίίοη ΤΠπογάϊά65 ραῖβ ἴῃ ἃ ταϊαίϊνε οἰδιιβα 

ἃ, ἰαςϊ ννῇϊοἢ να 5ῃου]α ὄχρεοὶ ἴο Ὀα βἰαϊεα ᾿πἀερεπάθηςγ. Τγδπβ5- 

Ἰαίβε “ ννΠῸΥ {Πεν Πδα τεπιονεα ΠῸΠπιὶ ΘΙ ηΠ1ι5.. ὙΠΕΥ πεεαρά 

[15 ῬΕΓΠΊΙΒϑΙοη δίησα πον Ππαᾶ ὯῸ 5ῃϊ]ρ5 ἴο ἴακβ {πῈπῚ ΠΟΠΊΘ 

ὈΥ 568. 

3 ἐπὶ τοῖσδε. ΤῈ ΔΟΔΙΏΔηΪΔΏ5 5ΠΟυ] 4 ποὶ Ὀ6 τεαυϊγθα ἴο δϑβϑβὶϑβί 
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111. 114 ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΒ 

1η6 Απηρτήδοϊοίβ ασαϊηδί Αἰ ἤθηβ, ΠΟΥ {πΠῸ6 Απλτγδοϊοῖβ ἰο αϑϑὶϑὲ {Π6 

Αςαγηδηΐϊδη5 ἀραϊηβί {πΠ6 Ῥο]οροηηθϑίδῃ ἰεαρια. 

μήτε στρατεύειν... βοηθεῖν δέ, “[Π6Υ ΕΓ ηοί ἴο ἰαΐςα {πῸ Πεϊά ... 

Ῥπὶ ἀείεηα βοῇ οἰπαιβ σουπηίγν,, 1.6. 16 {π6 οἥξηβινε ρατί οἵ 

16 4]Π1|8 66 νγα5 ΠΠπ|6 4 ὈΥ σεγίϑ! ἢ ταϑίσ οἰ οῃ5, (Π6 ἀεξεηβῖνε ρατί 
ννὰ5 ἴο ΔΡΡΙΥ ππηά6γ 4]] οἰγουτηβίδ 65. 

4 Κορίνθιοι. (οτηῖῃ ννὰ5 {Π6 ραγϑηΐ βίαίβ οἵ {πΠ6 Ατηρτδοϊοίβ. 

115 Δ᾽γεδῆ αἰϊοηιῤέ ο77 ἐλε ΑἸ ἠλορίαγι5 2722 .5.1.211}. ἢ γίλοάογιης Ζ}617 

Ι 

»ρεγογαΐ τὐᾶς ἡεγεαίεαί ὧγ ἔς 7ιοογίαγις ἀγα λας ἐο γείγεαέ. 

μετὰ τῶν Σικέλων τῶν. 6 ΜΡ55. 5Πον}»7 μετὰ τῶν Σικελιωτῶν. 

Βαΐ, 45 ἴΠ6 ϑιςειὶοίβ νεύα. ἀϊν ἀεα Ἰηἴο ἴνγο ρατίϊεβ. οἵ νυν] ἢ οπα 

ἑανουτεα {ῃΠ6 ΑἸΠΘηϊδηβ, {Π6 οἴπαῦ {πΠ6 ϑυγασιιβαηβ, 1 15. ὉΠΠΚΟΙ͂Ὺ 
τπμαὶῖ οὔς οὗ {π656 ραχίϊεβ. νγοι]Ἱα θῈ ς4]16 4 βἰτρὶν “ἴῃς 5:1ςο]1οί5. 

Οἡ {ΠεῸ οἴποῦ παηα τῶν Σικέλων τηϊσῃξ ὈῈ τιϑεα δἱοηθ ἴῃ {πῸ βεῆβε 

ΤἝα γε, ϑῆσα [Γ᾽ [ῃΠ6 ρυξαίευ. ρατί οἵ {ῃ6 51.615. σγεῦα 411165 οὗ 

ΑἸΠΘΩΚ δηα Ἰιγεα. 118 η6 (ἄνω). [Ι͂ἢ Ὁ. 103. 2 ἴπὸ ΝΙ5. Β' ᾿Ἰ5 

Σικελιωτῶν νν θα Σικέλων 15. ΟὈν]Οι συ τὶσῃΐ. 

ἐς τὰ ἔσχατα. ΤΠε πηοβί [Π]Δ Πα ρῬατγίβ. 

ἐπὶ τὰς ναῦς. ΑΠἝΕΙ {ΠῸ6 ᾿τρ]1ε« “ σε72 δ5 βϑι!σοθϑϑβου. 

Ἐγηῤίζογ οὗ ξζσα. 

ὃ ῥύαξ, “[Π6 ἰανα βίγθαδη,. 

λέγεται δὲ πεντηκοστῷ ἔτει. Ασοοτάϊηρ ἰο ΤΠιογα 465 τὸ πρότερον 

ῥεῦμα ὨΔΡΡΕΠΕΑ͂ Βἰχίδεῃ γϑαῖβ Ὀεΐοσε {Π6 ν]οίουυ οἵ Η]ετο τπθ τ οηθα 

ὉΥ Ῥίραδι. τῇ Ῥνίΐ, 1, 1. 6.. 1π. 478 ΒΟ. Β8ὲ ΔΟΘΟΣΠΙΠΕ τ. .ΠΕῸ 

Ῥαγῖδη ΠΥ ]6 {ΠῸ οσαρίϊοη 15 5814 ἴο Πᾶνα ἴδακεῃ ρ]δςθ 1 479 8. 6. 

ψατιίοιιβ Ἔχρ δηδίοηβ ᾶνα Ὀθεη ϑυρραβίεα οὗ {ΠῸ6 ἀἸβοσερδαηου, οἵ 

νΠΙΟἢ [Π6 θεϑί ἰ5 ἐμαὶ {π6Ὸ νυυτοσ πᾶ5 θθθη 1655 δοσυγαίῖα ἤδη 15 

51.141 νυ Πῖτη, αηα πὰ5 θθθη οοηίθηϊ ἴο σῖνα ἃ τουὺυπηα ἡσΠη6Γῃ. 
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ἐξαπιναίως 73. 
ἐπελθοῦσα 89. 
ἔπεσι, “πηε ννοτγάβ ᾽ 69. 
ἐπί, “ἴῃ πεϊρῃ θουτποοά οἵ 94. 
ἐπιβάταις 93. 
ἐπιβολαί τ. 
ἐπιβουλή 48. 
ἐπιβουλεύσασθαι, “ ἴο ῥΙοι᾽ 81. 
ἐπιγνῶναι, “ ἴο Ρα85 5εηΐεηος᾽ 58. 
ἐπιμένειν, ΜΊ ΤᾺ Πιΐ. ᾿Ἰηῆπ. 22. 
ἐπιστροφή, “ σουιπΐει τανοϊαίίοη ἡ 73. 
ἐς, τοϑαηρ ἴῃ 65. 
ἐσβολήῆ, “ Ῥα55 ᾽1ΟΖ2. 
ἐσθήμασι τιμᾶν 6ο. 
ἐς λόγον, “ἴῃ τεϑρεοί οἵ᾽ 49. 
ἑσσαμένων 6ο. 
ἑταιρικόν 81. 
ἐφθάραται 12. 
ἐφορμεῖν 27. 

ἔφορμοι 15. 
ἐφυστερίζοντα δ8ο. 

ζημία θανάτου 46. 

Ἡετδοϊεῖα 90. 
ἡλικία 94. 
ἤν, ΜΊΤΒ ορί. 45. 

θεωρεῖν 97. 
θανάτου δίκη 59. 

ἰδέα 62. 
ἱερομηνία 65, 57. 
Ταομηεης Μί. τοι. 
1π6558 96. 
Ιηδηϊΐνε 2, 12, 20, 34, 326, 40, 41, 

51, 55, 59,61, 66, γ8. 
Τηππηῖίίνα, ἀϊοίαίνε 3, 72. 
ΙηΠη1ἰνγα 5 σα δ]εοῖ νὶτπουῦὶ ἀτίῖο]α 

ἰσονομία πολιτική 82. 

καθ᾽ ἡσυχίαν δ5ο. 
καθιστάμενος 2, 71. 
καί, νΥἱ ἘΠ Πα Πη61 415 ΟΥ ἜΧΡτ βϑιοη5 οἵ 
αδηίγ 8, 94. 

καί, τἸηἰτοατιοῖηρ ἃ σοηΒΘα 6 Π6 6 11. 
καί, “ αοἴπα}} γ᾽ 14. 
καί, “αἴηπε Δἄδο᾽ 71. 
καὶ ἅμα, “ 5ϑῖτλμ] οἰϊατη᾿ 26, 79. 
καιρός 86. 
καὶ ταῦτα 6γ. 
κακία, “ ΠΠΑΥδοίου ἔοσυ ῬαβΈ πη 655 59. 
κατάγνωσις, 1 νεῖρ σοπδίσιιοίςοη 

14. 
κατάλογος 88. 
καταφρονοῦντες, “ ἰὨϊη]κίησ ἴῃ {Πεῖτγ 

Ῥτίάθ {παῖ 85. 
κατέκλυσε 80. 
κατῴκηντο 29. 
κείμενον 38. 
κενὸν τοῦ πολέμου, τό γ6. 
κίνδυνος 51. 
κληροῦχοι 52. 
κράτος, “νἱοίοτΥ ᾽ 13. 
κυματωθεῖσα 80. 

Το 65 97. 
Τα υοδάϊα 92. 
λαβόντας -- ὑπολαβόντας 6ο. 

Μαϊΐβα 4. 

τού 



ΙΝΌΕΧ 

Μειμγηηπα 17. 
Μίμποᾶ 52. 
Μαλόεις 2. 
μᾶλλον ἣ οὐ 31. 
μαρτύριον, “ ἀεροπί(Ιοη ᾽ 9. 
μέλλησις, ἰΥΔΏΒΙΓΙΝΕ 11. 
μέρος νέμειν 2. 
μέρος τι 87. 
μή 1ο, 28, 40. 
μετιόντες, “ σαν ββίηρ᾽ 72. 
Μγέι]επε 1. 

Ναπρδοίπϑβ 92. 
πϑαΐοσ Ῥ] τα] Ῥατίῖοῖρ]6 πιϑ6α ᾿πηροτ- 

ΒΟΠΔΙΪΥ 47, 79. 
ΝΙοοβίτγαζαβ 74. 
Νίβαβα 52. 
Νοίίοη 28. 
νεωτερίζειν 4. 
νομίζω, Ἡετοἀοίδαῃ σοηϑίσιοί!οη 84. 

ξυγγνώμην λαμβάνειν, νι ἢ ̓πῆη. 40. 
ἐυναλλαγῆς ὅρκοι 82. 
ξυνοικία 74. 
ἐυντυχία 47. 79, 1Ο2. 

ΟἸἹΡδβ 98. 
ΟτοΡΙδθ 89. 
ὅ ποὶ “ ψγῃθτεαβ᾿ 11. 
οἷς γεΞε΄ φαῖρρε χυΐριιβ᾽ 38. 
ὀλιγαρχία ἰσόνομος 62. 
ὁλκοί 14. 
ὁμαίχμοις 6ο. 
ὁμοβώμιοι 61. 
ὃ μὴ ῥηθεὶς λόγος 55. 
ὅπως, ὙΠ Πιΐ. 22. 
ὅρκον διδόναι δὃ2. 

Ῥδοΐεβ 24. 
Ῥατγίδῃ τα Ὁ ]6 104. 
ῬδΙΈΟΙΡΙ6 δηρδίϊο 55. 
ῬαΠΪα5 72. 
Ρ]αίαεα 18. 
Ῥ]δίαδθαῃ οἰ [ἸΖθη 510 57. 
ῬΙΑΥ οἡ ψοσάβ 12- 
Ῥοκίάαεβα τό. 
Ῥταβθηΐ ὙυἹ ἢ Πιΐζαγα βεη56 00. 
Ῥγυττῆᾶ 2. 
παθεῖν, ΦΌΒΟΙ αἴ 6]γ 85. 

παρὰ δόξαν, “ ἀσαϊηϑὲ ΟΠΘ᾽5 Το] ορί- 
πΐοη ᾿ 34. 

παρὰ γνώμην 43. 
παραβάλλεσθαι 153, 66. 
παρανῖσχον 20. 
παρασκευή 6. 
παρασκευάζειν, “ ἰπάτιοα᾽ 21. 
παρὰ τοσοῦτον 51. 
παρὰ τοὺς νόμους 86. 
πάροικος 1Ο2. 
πεντετηρίς ο6. 
περαιτέρω, 85 εα]εοίϊνε 78. 
περίνοια 44. 
περιορμισάμενοι 5. 
πιστή 30. 
πλοῦς, “[αἸΥ γοραῖμοτ᾽ 2. 
πολιτεύειν 62. 
πολυψηφία γ. 
προοίμιον ᾿Απόλλωνος ο7. 
πρόπειρα 88. 
προσπίπτοντες 00. 
προστάτης τοῦ δήμου 72. 
προσξυνελάβοντο 30. 
προτιθέναι ζημίαν 853. 
προυργιαίτερον 1οο. 
πύστει 8ο. 

τεοΐρτοοδὶ ρτοροτσίίοη 34. 

Θαϊδαίμτιβ 25. 
ΘΑ] ηἾ4, [6 28. 
ϑυροία 785. 
σεισμός 56, 88. 
σοφισταί 37. 
σπένδομαι, ὶϊῃ δΔοοιι5. 22, ΙΟΟ.ς 
σπονδὰς Παυσανίου γο. 
στατήρ 72. 
σφῶν ἴοτ ἑαυτῶν 20. 
σωφροσύνη 32. 
ΘΟΙ]ΟΠ᾽ 5 οἰαβθβεβ 14. 
5] αηοίῖγα πᾶ 
σΠδηρα 20. 

ορίαίϊνε [ἷπίει- 

ὙΠΟΘΙΙΔΟΡΥΪΔΕ ΟῚ. 
ταξάμενοι 52, 72, 76. 
τὰ μέσα τῶν πολιτῶν 84. 
τεκμηριοῦν 0. 
Τίνα ὅντινα οὐ 30. 
Τίς, ὁ ὯΠ4}15. ΤΟ. 

1ο7 



ΙΝΘΕΝ 

τῆν ψευσθεῖσαν ὑπόσχεσιν 67. φιλέταιρος 8ο. 
τόδε 42. φθονεῖν 44. 
τὸ ἐκείνων πολέμιον 57. φρουρεῖν τό. 
τὸ μεταξὺ τῆς νήσου 53. φυλαί 80. 
τὸ μή τ. φυλακὴν εἶναι, νυ Δοοῦ5. 52. 

τὸ πάνυ δοκοῦν 35. ῬΠοΟΥΠΊΪΟ 5. 
τὸ παρατυχόν 82. 
τὸ πρόθυμον 832. χάραξ 72. 
τῷ διαλλάσσοντι ἴ. χοροὺς ἀνάγειν, “ οεἰεῦταίϊς ἀδποοθ᾽ 

τῷ σωφρονεστάτῳ 03. 97. 

ὑπενόστησε 89. ὡς ἕκαστοι ο8. 

ὑποδέχεσθαι το. ὡς ἐπὶ τὸ πλέον 523. 

ὑφέλωσι 26. 

ΟΧΕΟΒῸ : ΡΕΙΝΤΕΣ ΑΤ ΤῊΕΞ ΟΙΑΒΕΝΌΟΝ ΡΕΕΒ5 

ΒΥ͂ ΗΟΒΑΓΟΕ ΗΑΕΊ, Μ.Α., ΡΕΙΝΤΕΕ ΤΟ ΤΗΒ ΝΙΝΈΒΘΙΤΥ 



δ ἀτέμδοη (τόσα, ὄχζοιν, 

ΕΝΟΙΙΘΗ Κ[ΑΝΟυΑΟΘΕ ἅ ΕἸΙΤΕΒΑΤΟΗΕ. 

[ “41 δοοῖξβ αγὸ τη εχέγα γοοίϑοαῤ οεέαυο, δοιμηα τη εἱοί, απαὶ αγὸ φαϊέφραὶ 
εὐἱϊ Πιἐγοαποέίονι, ΔΙοΐεβ, ὧ56.,) τερἰθ55 οὐπογτυῖδο αἰθϑογίδϑα. ἢ 

ἈΝ, ἘΝΟΙΙΞΗ ΘΙΓΟΓΙΘΝΑΝΥ, ΟΝ... ΠΙΒΘΤΟΕΙ͂ΓΑΙ, 
ΡΕΙΝΟΙΡΙ ΕΘ : ἐοὰαπαάεδα τηδῖπη]ν οπ {Π6 ᾿παίθγί]5 οο]]δοξεα Ὀν {πΠ6 ῬΙοΙορίςαὶ 
ϑοοϊείγν. [{πηροτίδὶ] 4ἴο. Εαϊεα ὃν τ. Μυβκαυ. Ηδιεροαπά, 526. 64. ΘΑ ἢ νοΐ. 

7015 1: ΐ Ἐ } Βγ τ. Μυεκαὺυ. ΝΟΙ. ΙΝ. { 3 } ΒΥ Μτγ. ΗΈΝΕΥ ΒΝΑΡΓΕΥ. 

οἱ ΠΙ. ΕΟ ΒΥ τ. ΜΌΕΕΑΥ. Ψο]. Ν. Η-Κὶ Βνυ Ὦτ. Μυκεαυ. 
Ὠ) ΒΥ τ. Μυξκκαυ. (Δεαγῖν εααν.) 

γοἹ. Π|. ΐ ΒΕ ̓  ΒΥ Μτ. ΗΈΝῪ ΒΕΑΡΓΕΥ. 

ΒΟΒΝΝΟΚΤΗ «μὰ ΤΟΙ ἘΝ. Απρ]ο-ϑαχοη Πιοοπηαγν, θαβεά 
ου {πε Μ8. (οΙ]]δοξϊοπϑβ οὔ {πε Ἰδέε ΟΘΕΡΗ ΒΟΘΨΟΚΤΗ, Ὠ.Ὁ. Ἑαιεεά ἀπά οπίαγρεα 
Υ Ῥτοῖ. ΤΙΝ. ΤΟΙΕΞ, ΜΆ. 

Ῥατίϑ 1--. 11]. ἀς-ῖς. 4ϊο, 155. ΕΔ 6ἢῃ. 
ῬατΕ ΙΝ, ϑεοείοπ 1, 548-- 9]! ΘΈΙΑΝ. 4ιο, 85. 6. 

"" ., Π|,ΘΙίρσν ΕΙ.--ΟΥΜΕΒΤ. 4ιο, 18ς. δά. 
Ἔα διε φλεγε), σογεῤἑοζζγι,, ἐς ον, 272 γεῤαγαΖοή2. 

ῬΕΙΘΟΗΊΤ, Τπηε Οοθρεὶ οἵ 5ὲ [ὐἰὸ 'ἰπ Αηρΐο-ϑάχοη, Εάϊιεα 
ἔτοιῃ πε Μ55. Βγυ 7.ΜῈ5 ΚΝ. ΒΕΙΘΗΥ, Ρῃ.Ὁ. Ἐχίγα ἴσδρ. ὅνο, 55. 

ΜΔΎΗΕΝΝ, Α. Ι,, ἀπ ΞΚΈΕΑΤΟΝΝ. νν. Οοποεῖβε ιοομδτγν οὗ 
ΜΊΔαΙ6 Ἐσπρ] 5ἢ, ἔγοπι Α.}Ὁ. 1150 ἰο 1580. τον ὅνο, Πα] σοαδπ, 75. 6. 

ΞΚΕΑΤ,ΝΝΝν. οποῖβε ΕἰνπΊοΪορΊς 4] Π οἰ ο πα γν οἵ πε ἘΠΡΊΙ5Η 
Ταπσιᾶρσα. ΒῸὈστγίῃ ΕΣαϊτίοη. σόν ὅνο, 56. 6{. 

ΣΡ ΘΠ 5 ὈΙΟΠΟΠΕΡΥ οὗ Δηρίο- ϑαχοῦ, 9511. 410, 
85. 64. πεί. 

Εν, 1. ΡῬηηοίορν οὗ ἐη6 ἘΏΡΊ 5 Τόηρας. ΒΥ ]. ΕΛΕΙΕ, 
Μ.Α. ΕἾΠΕ Εἀϊείοη. 85. 64. 

ΒοοΚ ἴογ {πΠῸὶ ΒΕρΊΠΠΕΓ ἴῃ ΑΠρ]ο-ϑαχοη. ογὰ ΕΑ. 25. δώ. 

ἽΜΟΒΕΙΘ δα ΞΚΕΑΎῪ. ϑρεοϊπιεηβ οὗ Εδυὶν ἘΠρΡ]5Η--- 
Ῥατι 1. Ετσοιῃ ΟἹά ἘπρΊ ἢ Ἡ οΠΊΠΠ165 το Κίηρ ἤοτγη (Α:}. 1150 ἴο Α.}. 1300). 

ΒΥ ΚΕ. ΜΟΚΕΙ5, 1.1,,0. Τηγα Ἑαϊοη. 95. 

Ρατί 11. τοι οθοτί οἔ ΕἸοποοβίοσ ἴο αοννοσ (Α.Ὁ. 1205 ἴο Α.Ὁ. 1293). ΒΥ 
ΒΕ. ΜΟΚΚΕΙΒ, 1.01..})., ἀηὰ ΝΥ. Νν. ΘΚΕΑΎ, 1υἱὰι,.1)50. ΤΗϊγὰ ΒΙτοη, 78. 6, 

ΑΔ 



2 Οἰαγομαίο γόος ϑεογίος. 

ΚΕΑΤ, ΝΟ ΝΝ. ϑρεοϊπιθηβ οἵ ΕΠρ Ι5ἢ 1,1{εγαΐαγε, [τῸΠὶ ἐΠ6 
"Ιου ρ  πηαπϑ Οσεάςθ᾽ ἴο {πὸ "ΘΒαρμδαγάοβ (δ] επάδασγ.᾽ 7.5. 6α. 

- ῬΓΪΠΟΙΡρΙ65 οὔ ΕΠρΊ ἢ ΕἸνηηοΙορΥυ--- 
7 γγ5 ϑεγίος. ΤΠῸ Ναίίνο Ἐ]οπηοπί. ϑοοοπά ΕΝ ςοπ. ὅνο, το. 6). 
Δ δοογαἶ 56 γ,2ε5. ὙΤΠῈ Εοτοῖρῃ ΕἸοηοπέ. ὅνο, το5. 6α.. 

-- ΡΓΙΠΊΕΓ οἵ ΕΠΡΊΙΒἢ ΕἸ ΠΊοΙοσν. 15. 60. 
--- Τννεῖνε ΕδοϑιΠ11165 οἵ ΟἹ 4- ΕΠΡΊΊΒΗ Μαπαβογιρίβ. 4ϊο, 75.66,. 

ΞΜΝΕΕΤ, Η. Νενν ΕΠΡΊ5ἢ ΟΥ̓Δ ΠΊΔΓ, [,ορσα] δηα Ηϑίογις81-- 
Ῥατί 1. πιγοάποίίοπ, ῬΠοποίορυ, ἀπά Ασοϊάεποθ. τον πη ὅνο, 105. 66). 
Ρατί 11. ϑυπίαχ. (σόν ὅνο, 25. 6. 

----- 5Ποτί Η!βίογσις αὶ] ἘΠ ΡΊ5ῃ ΥαπηπΊαγ. 45. 60. 
-- ΡΓΪΠΊΕΓ οἵ Ἠ]ϑίογιοαὶ ΕΠ ΡΊΙΒΗ γα ΠΊΔΓ. 25. 
΄--- ΗΙβίογν οἵ ΕπρΊ5η ϑοιπηάβ ΠῸΠῚ {πῸ6ὶ Εδι]εϑὲ Ρεγίοα. 

ὅνο, 145. 

- ἥΕἸγϑί ϑίερϑ 'η Δηρ]οσ-ϑαχοη. 25. (1. 
--- Δηρίο- ϑαχοη ῬΧΙΠΊεσ, νυ (Γαηηπηδγ, Νοῖεϑ, αηΠα (]οββαγνυ. 

ΕἸΡΉΓ Ἐαϊτοπ. 25. 6). 

--- Απρ]ο- ϑαχοη Β εβδάεσ. Ϊὶῃ Ῥγοβθε δηᾶ δεῦϑε. ϑενεπίῃ 
Ἑαιείοπ, Ἐενίβοα πα Ἐπ]αγρεά. Οτόν ὅνο, 95. 64. 

-- Α Θϑεςοῃά Απρ]ο- ϑαχοη εδάεσ, 45. δα. 
---:ὀ ΟἸά ΕπρΊΒη Π εδάϊηρ ῬΓΙπΊοΓϑ-- 

ΘεΙεοίοα Ἡοπ 165 οὐ ΖΕἸΓτίς. 80 σονϑσβ, 25. 
Εὐχίγαοίβ ἔγοπι ΑἸΓγο 5 Οτγοβίβ, ΘΕ σονετῦβ, 25. 

--- ΕἸἰγϑί ΜιΙ44]ς ἘΠΡΊ5η ῬΓΙΠΊΕΓ, νυν] ἢ (ΥδΙ Π]8 Ὑ ἀηα (] οβϑαγγυ. 
Θεςοοπα ΕΒ) ἀϊείοπ. 25. 6. 

---- ϑεοοηά ΜΙ4641|ς ΕΠΡΊ5η Ῥγπηεσ. ἘΕχίγαοίβ ἔτοπη (δι ευ, 
Μ Ἢ τατηπηδγ δηα (]οββαγν. 245. (ΟΖ. 

--- ΡΓΠΠΊΕΓ οἵ ΘΡροκεη ΕπρΊ]5ῃ. 45. 66. 
--- ΡΥΓΙΠΊΕΓ οἵ ῬΠοπείιοθ. 235. 60. 
-- Μδημυδ]) οὗ (σγεπί ΘΠογίπαπά, ΟΥΙΠορταρῃϊὶς ἀπά ῬΠοπείϊς, 

Οτγονη ὅνο, 45. 6. 

ΤΑΝΟΟΟΚ, Ο. Νν. ἙΕἸεπιεηίαγν ΕΠΡ 5} ΟΓαπΊ ΠΑ Γ ἂμ Εχογ- 
εἶβα Βοοῖς. Τμίγα Βαϊ οπ. 15. 6. 

ΕΠΡΊ5ἢ ΟΥΑΙ ΠΊΔΓ ἀπα ΒΒ εδαάϊηρ ΒΟΟΙ [ΟΥ̓ [οννεΥ ΕὈΓΠΊΒ. 
ἴῃ ΟἸαϑϑῖοδὶ Θοἤοοὶβ. ΕὈατίῃ ΕἸ οπ. 25. 6. 

Α ΘΕΒΙΕΘ ΟΕ ΕΝΟΙΙΘΗ ΟΙΑΘΘΙΟΞϑ. 

ΓσΗΑΙΓΕΒ. Ῥγοίοριε; Κηϊρῃίεβ Τα]ε ; Νοηπε Ῥγεβίεβ Τα]6. 
Ἑαϊιοα ὃν Ε. ΜΟΕΕΙ5, 1.1,}0. Νὲὸν Ἐδιτίοπ, ἢ (Ο]]αἰοπς απα Ααάϊεοπαὶ 
Νοίοβ, Ὀγ . ΝΥ. ΘΚΕΑΎ, 1ὰπ{.0. 25. 6. 

ΕΡΙΤΕΡ ΒΥ ΨΥ. ΝΥ. ΞΚΕΑΤΥ, 11717.}Ὁ.» ΕΤΟ. 
-- -- Ῥτγοΐοριι ἴο {πε (ἰδηίεγριγν Τα]6ε5. (3 .Ποοὶ Βα οη.) 15. 
-- Ῥγίογεβϑαθ Τα]ε ; ΘΓ ὙΠΟΡΑ5; Μοηκαβ Ταϊε ; ΕἸ εσῖκαϑ. 

Ταῖε ; ϑαυίεγοβ Ταῖς, ἕο, ϑιχίῃ ἘαἸτοπ. 45. 6. 

------ Ταῖς οἵ {πὸ Μϑδηὴ οἵ [μπἰννε : Ῥαγάομπεγεθ Τδ]Ὲ ; ϑεοοπμά 
Νοηποϑ Ταῖς ; ΓΟ Ππαπομηβ Ὑ οηδηποβ Τα]6. Νὰν Βαϊίίοη, Βανβεα, 45. δα. 
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ΓςΗΔΌΓΕΕΒ. Μιίποῦ Ροεθηβ. (τόν ὅνο, τ1ο5. 66. 
-- Τερεπα οἱ ἀοοά Ννοπηεη. (ὐγοννη ὅνο, 65. 
-------- ἑ Ηἑοιυϑ οἵ Εδπηθ. (Ἃ(υτοόννη ὅνο, 25. 

ΓΑΝΟΙΙΑΝΌ. Μίβίοη οἵ ΔΜ ΊΠΠ1αΠπὶ σοποαγπίηρ ΡΊεγβ {Πς ΡΙονν- 
ΠΙΒΆΘΥ ΥΥ. ΓΑΝΟΓΑΝῸ. Ἐπ εα Ὀγ ΝΥ. Ν. 5ΚΕΑΥ, [{|.}0. δίχιῃ Ἑάἰείοη. 
45. 

ΠΑΜΕΓΥΝ ΤΗΝ ΤΑΙΡΕ ΟΝ, ΒΥ Κ᾽ Θκεαυ, Γ1{|.. 15. 6«. 

ΧΥΥΓΙΙΕΕΕ. Νεν Τεβίαπιεπε ἴῃ ἘΠΡΊΒη δοσογάϊηρ ἴο {Πε 
Ψψεγϑίοη ὉγῪ ΎΟΠΙΕΕΕ, ας Α.Ὁ. 1380, Βενίϑεα Ὀγ . ΡΌΕΡΝΕΥ, σ. 1288. ΜΈ 
Ιπιγοάαοέϊοη, ἕο., Ὀγ Νν. ΝΚ. ΘΚΕΑΥ, [{{π|.ἢ. ὅς. 

-- [ορ, ᾿ϑβαίπηβ, Ῥγοόονεγθβ, Εσςοϊεϑιαβίεβθ, 8δπηπ4 ϑοηρ οἵ 50]1ο- 
πΊΟΠ : δοσοτγαϊηρ ἴο {πε ΝΥ γος Ν εσβίοη τηδε θγῪ Ν. ΒΕ ἨἩΕΕΕΕΟΕΡ, δ. Α.}. 1281, 
Εαενίβεα ὃν ]. ΡΌΚΨΕΥ, ἐς. Α.Ὁ. 1288. ΒΥ {μῈ ϑαπιθ. 235. 664. 

ΜΙΝΟΤ. Τπηε Ῥοεπιβ οἵ [υγεησε Μιποῖ. Βγυ Ϊσβξερη ΗΑΙἿ,,, 
Μ.Α. ϑεοοπᾶ Εαϊέϊοπ. 45. 64. 

ΠΡΕΝΘΙΕ, ΤΕ δεῖν Ουεόπα. ΒΟΟΚΘ δῃ 1]. Βυγ αὐ Ὗν. 
ΚΊΤΟΗΙΝ, ΏὨ.})., ἢ ΕἸοββαγυ Ὀγ Α. 1,.. ΜΑΥηεν,, Μ.Α. 25. δά. εδοῇ. 

ΗΟΟΚΕ. Ἐρλοϊεϑιδϑεςδὶ Ρο]ν, 1. ΒΥ ΚΕ. ΝΝ. ΟΉσΚΟΗ, Μ.Α. 25. 

ΜΕΘ παν 11. ΒΥ Οὐ ὖν. Τανοθοκ, ΜᾺ. Τηιγα 
Ε αϊείΐοη. Ῥδρεσ σονεζϑ, 2.5. ; οἱ τ, 35. 

ΜΔΕΙΟΝΝΕ ἃ ΟΑΕΚΕΕΝΕ. ΜΑΙ Ε᾽ 5 Ὁζγ. Ἐδιϑέιϑ, δηά 
ΟΘΚΕΕΝΕΒ Βτίαγ Βδοοη δπα ΕἸίατ Βαηραγ. ΒΥ ΑὈ. .  ΑΕΡ, [{π|.}8. Εουτίῃ 
Ἑαιίοπ,  ενϑεα, ὅσον ὅνο, 65. 6. 

ΞΕ ΘΕΡΙΆ ΕΙ. Θεῖεει ΕΒ]. πα Ὅν ἣν. α. ΟΕΆΕΚΕ, 
Μ.Α., δαπὰ Νν. ΑἸ "Ρ15 ΕΙΘΗΤΎ, .(.1,. 

Μεοζγοπαπί οἵ Νεπῖςθ. 15. Μδοθοθίῃ. 15. 6. 
ΕϊοΠατγά {πὸ ϑεοοπά. 15. 6. Ηδη]εῖ. 25. 

Ἑάαϊςα ᾿ν ΝΥ. Ατριβ ΝΕισηυ, Π.(.1,. 
Τοπηροβϑί. 15. 6. (οτίοϊαπιιβ. 25. 6α. 
Αϑξῦου [{|ὸ 1ἰ. 15. 6. Εϊοδαγά {πὸ Τῆϊγά. 425. ὁ. 
Μιάβιυτηπηογ ΝΊΡ ΕἾ 5 Πτθαπὶ. 15. δα. Ηρδητγυ {πε ΕἾ. 25. 
ΤΙ Νίρμς. 19. 64. Κίπρ Ϊομπ. 15. ὁ. 
ἴπμος Οδοϑασ. 25. Ἱζίπσ [,οᾶτ. 1. 6]. 

ΘητγΥ {π6 ΕἸ ΡΏΓΠ. 28. Μᾶς Αἀο Αροὰὶ Νοίπίηρ, 1.5. 6. 
ΗδητΥυ {πε Εὐατί, Ῥατί 1. 25. 

ΘΗ ΑΙ ΘΡΕΑΕΕ ΑΘ Ἀ ΘΕΔΜΑΤΙΟ ΑἙΤΙΒΘΤ. ΒΥκΚ.6. 
ΜουύττοΟΝ, Μ.Ὰ. (τ. ὅνο, 75. 6. 

ΒΑΓΟΝ. Δαἀναηοεπηεηΐ οἵ [εαγηϊηρ. Βυ ΝΥ. Αιρριβ ΝΈΙΘΗΤΥ, 
Ὁ.Ο.1.. Ταὶτά Εάϊείοπ. 45. 64. 

---- ΠΡ Εδϑαυβ. Βγυ 5. Η. Κξυνοι,ῦρ5, Μ.Ὰ. ὅνο, Πα!ροιπηάα, 
125. 6(.. 

ΜΙΓΤΟΝ. ΔΑγσεοραριςα. ΒΥ ]οὴν ΚΝ. Ηασεβ, Μ.Ὰ. 45. 
- Τἑε Ῥοείϊςδὶ Ννογκβ οἵ Ϊοῆη Μιΐοη. Εαιϊίεά, αἰἴζεσ {πὸ 

Οτῖρίπαὶ Τοχίϑ, Ὀγ {πΠς ον. Η. Ο. ΒΕΕΟΗΙΝα, Μ.Α. γον ὅνο, ννῖἢ Ῥογίγαϊς ἀπά 
Ἐδοβίπη]α ΤΊΓ6-ραρεβ. (α) Οτγαϊπαγυ ρᾶροσ, οἱ ίῃ, 36. Θα, ; (6) Ἱπάϊὰ ρᾶρετζ, οἱοῖν 
οχίγα, 85. ; ἀπά ἴῃ ὈΡΓᾺΣ Ὀἰπάϊηρϑ. 

Ῥθοπιθ. ΒΥ... ΒΕΟΝΝΕ, ΜΔ. 2 Νοΐβ. 65. 6(. 
ϑαρδγαίεϊυ, ΚΟ]. ἴ. 4... ΝΟ]. 11. 3.5, Ῥᾶρεγ σονοῦϑ, γοϊάαϑ, 24. Οὐοπλι5, 6. 

Βν ΟἴνῈκ Επτον, Β.Α. 
1 γοϊάα5, 64. ΓΡΑΊΙΕρστο, 4. 1 Ῥεϑηβογοϑο, 4. (οπλα8, 15. 

[ὼ] Δ 
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ΜΙΧΤΟΝ. Ῥαγδαάϊβε [οϑὲ. Βοοῖ 1. Βυ Η.6. Βεέςηινο, Μ.Α. 
ΒοΟΙ 11. ΒΥ Ε.. Κα. ΟΗΑΜΒΕΚΒ, Β.Α., 15. δα. εαεἶ. (ΒοοΙΘ 1 δπά 11 ἰορείμοσ, 25. 64.) 

--ὀ Ψ δειηϑοη Αροῃηϊβδίεβ. Βυ ]. Ὁ. οιμινβ, Μ..Ὰ. 15. 

- Ῥγοβοάν. ΒΥ. ΕΟΒΕΕΤ ΒΕΙΡΘΕΘ. 15. 66. 

ΒΌΟΝΥΑΝ. ῬΡΙρτγπη 5 Ῥγοόοργεββ. ασᾶοα ΑΡοπηάϊηρ, [πι|ρτίβοη- 
τηεπὲ οὔ Μτ, Τοῆπ Βαπγαη. Ἑαϊεα Ὀγ ΕΏ. ΝΈΝΑΒΙΕΒ, Μ.Α. [Δ εῤγΎγέζγ.] 

- Τῆς Ηοὶν ναγ, απά [πες Ἡδανεηὶν Εοοίμηδη. Ἑαϊεά ΌῪ 
ΜΆΑΒΕΙ, ΡΕΑΟΟΟΚ. 35. 64. 

(ΤΑΚΈΝΘΌΟΝ., ᾿ΗΙΒοσΥ οἵ ἴπὸ Ἐ ΡΟ Ποῖ. ΒΟΟΙΣ ΙΕ ΒΥ, 
ΑΚΝΟΙΌ, Μ.Α. ϑεοοπά Βάϊίῖοη. Οσονῃ ὅνο, 55. 

--ὀ βεϊεοίίοηβ. ΒΥ. α.Βουιε, Μ.Α. Οτονη ὅνο, 75. 66. 

ὈΕΚΎΘΒΕΝ. ϑὅ8εῖεοῖ Ῥοεπιβ. Βυ ΚΝ. 10. (Ἔβιϑτιε, Μ.Ὰ. ΕἸΠΗ 
ΕαἸτῖοπ. ΕΒ δνίβεα ὃγ Ὁ. Η. ΕἸΕΤΗ, Μ.Α. 4245. 64. 

-- ἔϑϑαν οἵ ᾿γαπιδίῖς Ῥοεϑυ. Βυ ΤῸ Ακνουρ, Μ.Α. ϑεοοπά 
Ἐαϊοπ. 45. 6. 

ΓΌΟΓΚΕ. (οπάμπεί οἵ πε ᾿]πάεγϑίδηϊηρ. ΒΥ Τ᾿ Εονντ εκ, Π.Ὁ. 
Τηὶϊγά Ἑαϊτίοπ. 25. 64. 

ἈΌΘΌΙΘΟΝ,. ϑϑεϊεοῦοηβ ἴοη Ῥδβρεῖϑθ ἴῇ Ἐπὲ. Βρθθπο Βν 
Τ. ΑΕΝΟΙΡ, Μ.Α. Νιπείβεεπίῃ Τπουβαπά. 48. δα. 

ΞΘΊΕΕΙΚΕ. Θεϊεοϊοηβ Ὸπὶ πε’ ΤΔΕΕΓ, Θρεοξδίονῦ, 6πὲ} {π|5Γ- 
ἄϊαη. ΒγυΥ ΑΥἘΘΤῚΝ ΏΟΒΒΟΝ. ϑεοοπά αϊείοη. Οσόννῃ ὅνο, 75. 6. 

ΘΥΝΙΕΊ. δϑϑεϊδοίίοηβ ΠοῸΠπλ ἢἰ5 νογκβ. ΔΈ 1.16, Ιηἰγοάπο- 
(΄ἴοπ5, ἀπά Νοίεβ, ΡγΥ 51Κ ΗΕ ΝΕΥ Γ(ΚΑΙΚ, Κι. Β. 2 οἹβ. σον ὅνο, 76. 64. ἐδ ς ἢ. 

ΡΟΡΕ. Ἐδβθαν οὐ Μϑδῃ. Ἑάδιίεά ὃν Μαξκκ Ράττιϑον, Β.Ὁ. 
ϑιχίῃ Εαιτοη, ΘΕ σονεῦβ. 18. 6. 

--- ϑδῖγεβ δηα Ερίβι]εβ. Εουσγίῃ ἘδΙΠοη. 25. 

ΤΗΟΜΘΟΝ. Τῇε 5εδβοηβ, αηα ΤἼὴς (δβί]ς οἵ Ιπ4ο]εηοθ. ΒΚ 
7. ΠΌΘΙΕ ΕΟΒΕΕΥΒΟΝ, Μ.Α. 45. δα. 

------ἔ ΤΠεα (ἰδϑί]α οἵ ποθ. τς. 6. 

ΒΕΕΚΚΕΙΕΎΥ.  Βεϊεοιοηβ. ΒΥ. Α. Ο ΚπΑσεδ ΓΝ ΤΠ 
Ἑαϊίίοη, Αππεπάθᾷ, Οτσονν ὅνο, γ5. 6. 

ΤΘΗΝΘΟΝ. τ βββαῖαβθ. Βν "“α. ΒΙΕΚΒΕΟΚ πὶ 
ΤᾺ ΊΠῚΡ, 25. ; ἰπ Ῥατγοῃπηεπί, 45. 6. 

-- ἕ Καββεὶδβ; {|νε8 οἵ Ὀγγάξῃ δηα Ρορε. ΒΥ ΑἸΕΚΕΡ ΜΙ1ΝΕ5, 
Μ.Α. 45. δα. 

-- [νε5 οἵ Ὀγγάβξῃ δηά Ρορε οηἷγν. ΘΕ οονεῦϑ, 25. 66. 

-- [16 οἵ Μηΐοη. Βν ΓΗ. ΕἸκτη, Μ.Α. 15.64.; οἸοίῃ, 25. 6. 

ψδῃῖϊν οἵ Ηυμηδη Δ Ί5Π65. ΒΥ Ε. ]. Ράυνε, Μ.Ὰ. Ῥδρεγ 
σονοσϑ, 44. 
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ΟΚΑΥ. δϑ5εϊἸεοίεα Ροεπηβ. ΒΥ ΕΡμ. 6οϑβϑβε, Μ.4. Ῥαγοβῃιηεπί, 35. 

--- Τῇε δ584Π|6, ἱορείμεσ νυν ΘΟΌΡΡΙ ΕΠ] επίασν Νοίθϑ [ῸΓ 
ΘοΠοοΙΪ5. ΒΥ ΕΌΞΤΕΚ ΨΜΑΊΞΘΟΝ, Μ.Α. 8Η σονεζϑ, 15. 6. 

--- Εἰερυ, δπὰ Οὐδ οἡ Εἴοηῃ (οἹ]ερα. Ῥδρεῦ σονοῦϑ, 26. 

ΟαΟΙΌΘΜΙΤΗ. δϑϊεοίεά Ῥοεπηβ5. ΒΥ Αὔὐϑτιν θοββον. 45. 66. 
[πη Ῥαγοῃπηθηΐ, 49. 64. 

--- ὙΠῸ ΤΓδναιεσ. ΒΒ α. Β. Ηπι, θ.Ο.Ι,, ΘΕΗ σον Ί8, 15. 

-- Τῆε θεβεγίεα ΨΊΠ]αρα. ῬδρεῚ σονεῦϑ, 26. 

ΓΟΝΡΕΚΝ. Ὅηὲε Πιάδοεξϊς ῬοεἊπη5 οὗ 1782, νυ ἢ 56] οι] ΟΠ 5 ἔγο. 
186 Μίπογ Ρίεςεϑβ, Α.}. 1779-1782. Βγυ Η. Τ᾿. ΕΚΙΕΕΙΤΗ, Β.Α. 235. 

---- Τῆῇοε Ταβῖ, ἢ ΤΊΓΟΟΙ 1 11ΠῚ, δ8π4 ϑε]θοίίοη5 [ΠῸΠῚ {πὸ 
Μίπογ Ῥοεπιβ, Α.Ὁ. 1784-1799. ΒΥ {πε ϑαῖηε. 35. 

ΒΌΚΚΕ. ὙὨπουρηίθ οα {πε Ῥγεβεηί Ὀιβοοηίεηίΐβ ; {πῸ ἔννο 
ΘΡΘΘΟΠα5 οα Απιογῖοα. ΒΥ Εἰ. 1. ΡΑΥΝΕ, Μ.Α. 45. δα. 

-- Κεἤεοίοηβ οα {πεῸ ΕὙΈΠΟἢ Βενο]αίίοη. Ζ2πὰ ΕΑ. 55. 

-- ΕουΓ Γι εἰΐεγβ οα {Π6 ῬΥΟΡΟβδὶβ ἴογ Ρεαᾶςε ψ ἢ {πε ΚΠ εριοϊάς 
Ὀ᾿γθοίοσυ οὗ Εγαποθ. 55. 

ΒΌΝΝΘ. ϑεϊεοίεα Ῥοεηβ. ΒΚ ||. [ΟΕ ΟΒΕΕΤΘΟΝ, Μ.Α. 
γον ὅνο, 65. 

ΚΕΑΥΤΘ. Τἠὴε Οἄεβ οἵ Κεαίβυ ΔΊ Νοίεβ, ΠΙμῸβιγαίοηϑ, 
Απαῖγβεβ, ἀπά ἃ Μεπηοίσ, ΡΥ Ακτηῦκ Ο. ΘΟΨΝΕΕ, Μ.Α. 35. δά. πεί. 

-- Ηγρεγίοῃ, Βοοκ 1. ΒΥ. Νν. Τ. ΔΚνοιν, Β.Ὰ. 46. 

ΕΎΝΟΘΝ. ἘΠΙῸς ἩδΓοΙά,. ΒΥ Τ|. Ε, ΤΟΖΕΒ, Μ.Α. 535. δα. 

ΘΕΙΕΕΡΥ. Δαὐοδπαῖς: Βγνν. Μ. οββεττι. (τον ὅνο, κϑ: 

ΞΕΟΘΈΤ. Τὺ ΘΓΊΠΘ αἴ. Βυ ΚΝ. Μιντο, Μ.Α. 55. δώ. 

-- μὰν οἴ {πε 1,5 Μιηβίγεὶ. Βυ {Π6 ϑ84π|6. 15. δα. 
-- [κὰν οἵ {πΠεῸ 1,αϑὲ ΜΙπβίγεὶ. [Ιηϊἰγοάποίοη δηα (δηίο 1. δώ. 
- Τιογὰ οἵ {πε [51.85. ΒΒ. ΤΉομΑβ ΒΑΥ͂ΝΕ. 25.; οἱοίῃ, 25. 60. 
-- Μεγιηίοη. ΒΥ {πῈῸ ϑδιηθ. 35. 66. 
-- [Ννᾶπῃορ. Βγυ Ὁ. Ε. Τηξοροβιῦσβ, Μ.Ὰ. 25. 
-ἕ ΤΠε Ταϊβιηδη. Βγυ Η. Β. σξοβξοε, Μ.Α. 58 σονεῦϑ, 25. 

ΓΟΑΜΡΒΕΙ,Ι,.. ΟΘΟετηγυάς οἵ Δ γοπιηρ. ΒΥ Η. Μαοαύχαυ 
ΕἸΤΖ-ΟΙΒΒΟΝ, Μ.Α. ϑεοοπάᾶ Εαϊτοη. 816{Η σονετζϑ, 1. 

πι'Π ΕΤ ως ΜΝΗϊε )οε οἵ γὶϑίοπαε. ΒΚ Δ ΊΠ ΑΜ 
ΚΝΙΘΗΊ, [11,.Ὁ. 25. 

ΓσΟδςσηΗ. Ζ7Τῃε Οχίογά Βοοῖζ οἵ Επρ] θη Ψεγθε. τ125ο- Ἴροο. 
Ομόοϑεη δπα Εαϊθα ὃν Α.Τ. Οὐ Ἐκ- οὐοη. “Ὅτονα ὅνο, οἸοί, οἱ ΟΡ, 75. 6. ; 
Εσδρ. ὅνο, οἡ Οχίογά [παΐᾳ Ῥάροσ, οἱοῖἢ Ἔχίγα, οἱ] το ρ, 105. 6(.. 

 Ἶ “4150 2722 ἰσαζἤσν δέἐνκαϊέγερο. 

ΨΧΡΊΓΟΑΙ, ΘΕΓΕΟΤΙΟΝΒ ἴγοπὶ πε Ρεϑὲ Επρ θη Δ ΓΙςΓϑ. 
ϑεοοπα Ελαϊίοπ. [πννο Νοϊαπθβ. 45. 6α. δδοῇ. 
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ΘΕΟΔΘΒΑΡΗΥ, δο. 

ΟΕΚΈΘΒΜΜΕΙ,1,. Ἡϊδβίογν οἵ πῆς Ἰοπηϊπίοη οἵ (απδάδ. Βυ ΝΝ. 
ΡΑΚΕ ΘΕΕΈΒΨΕΙΙ, Μ.Α. ιτὅρο. στον ὅνο, 75. 6(. 

--- ἀεορτάρῆν οἵ {πε Ἰ)οπλϊηίοη οἵ δηβάα δπά Νενίουπησ- 
Ιαπά. 1τὅρι. ὅς. 

- σεορύϑρῆν οἵ Αἰτῖσα οι οἵ τΠῈ Ζαηηραϑὶ. τϑ92. 75. 64. 

ΗΠΘΗΕΘ (ΑἸγεα). ἀεοργαρην ἴογ ϑομοοΐβ. Ῥατγὲ 1, Ῥγδαοίοδὶ 
(ἀεορτγαρην. ΜΠ Π)ιαρταπβ. 24. 64. 

ΠΌΓΑΘ5. ἩΗἰϊβίογιοαὶ ἀεξορύαρην οἵ {πε Βγβῃ (ο]οηϊθθ. Βν 
σι. ΡΟ ΊΤυσΑΚ, Β.Α., 6.Β. στον ὅνο. 

Ιπίγοάποίίοη. ΜῈ ΕἸρηε Μαρβ. τ887. 45. 64. 
Ψο]. 1. Τῆς Μεάϊέογγαπθδπ δπά Εδβίεγη ( ο]οπίεβ (εχοϊαβῖνα οὗ [πᾶϊ14). ΜΗ 

ΕἸανθη Μαρβ. 1888. κ.5. 
ΧΟΙ. 11. Τῆς εβὲ [παΐδη (οϊοπὶθβ. ΜΈ Τννεῖνε Μαρβθ. 1τὅρο. 786. 64. 
ΝΟ]. 111. ν»εβὲ Δέσίῖςα. ϑεοἊοοηὰ Βαϊίίοπ, Β δν 564 ἴο {πε επά οὗ τὅρο Ὀγ Η. Ε. 

ΕΘΟΕΈΚΤΟΝ. ΜῈ ΕἾνε Μαρβ. 75. δά. 
ΨοΟ]. ΓΝ. ϑουίῃ δπά Ἐδαβὲ Αἰτίοα. Η:βέογίοαὶ ἀπά εορταρμῖοαὶ. ΜΈ ἘἸανεπ 

Μαρβ. ιτϑορϑ. 95. 64. 
Ῥατί 1. Ηἰβίογίςδὶ. 65. 66. Ῥατί 11. (ἀεορταρῃῖοαι. 25. 64. 

ΑΙ5ο οΙ]. ΤΨ, Ῥατγὲ 1, ϑεραγαίε ἴϑϑιαθ, ψἸἢ παπηοσοιβ Μαρβ. 55. 
ΤΙἼε Ηἰβίογυ οἵ ϑουίῃ Αὐτγισα ἐο {πε }ἀπιεβοη ΕΒ αἰά. 

ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΘ ἃ ΡΗΥΘΙΟΑΙ. ΘΟΙΕΝΟΕ. 

ΑΙΙΌΙΘ5. Α Ταχί Βοοῖ οἵ Αἱρεῦγα (ἢ Απδννεγα ἰο {πα 
Εὐχδῖρ165). Βυ Δ. ΘΤΕΑΌΜΑΝ ΑἸ015, Μ.Α. Οτζονη ὅνο, 75. 64. 

ΕἘΜΤΑΘΕ. Αηἢ [πηἰτγοάποίίοη ἴο {Π6Ὸ Μαιπεπηδίϊοαὶ ὙΠεοῦν οἵ 
ΕἸεοίτγι ον ἀπά Μαρηθίϊσῃ. Βυ Δ. Τ. Α. ἔΜΤΑΘΕ, Μ.4. ὄὅτονη ὅνο, 75. 64. 

ΕἸΝΝ. Τπε“ Ππ|ογ᾿ Επο]14. ΒΟΟΚΘΙ δη4 11. σοννη ὅνο, 15. 66. 
Σ Ἶ ΒΟΟΚΒΊΙΠΙ ἀπά ΕΝ. [π {πὸ Ῥγαββ. 

ΕἸΘΗΕΙΕ. (Ἰ655-Βοοκ οἵ (πεπηιβϑίγσν. Βυ ΔΝ. ΝΥ. ΕἸββεεκ, Μ.Α., 
Ε.Ο.5. Εουτίῃ Εϑαϊτοπ. Οτονη ὅνο, 45. 64. 

ΕΟΓΚ. Αἰ [πίγοάποίομ ἴο (Πειηϊοαὶ ΟΥγϑία ]σσαρῆν. ΒῪ 
ἈΑΝΘΕΕΑΒ ΕῸΟΘΚ, ΡΗ.). Ὑταπϑιαίεά απα Εϊεθα ὃ. Ν. 1. ΡΟΡΕ. ΜῈ ἃ Ῥγείδοα 
Ὀγ Ν. ΘΤΟΕΥ- ΜΑΒΚΕΙΎΝΕ, Μ.Δ., ΕΝ Ε.5. τόν ὅνο, 55. 

ἨΑΜΙΠΤΟΝ «πὰ ΒΑΙ.1,.. Βοοκ-Κεοορίηρ. ΒΒ. 8ὺ Ε. ἃ. ς. 
ΗΆΜΙΤΟΝ, Καὶ .(.Β., ἀπά ΟΗΝ ΒΑ. Νεν δπα Επὶαγρεα ᾿ϑαϊῖοπ. 25. 

---: Βυϊεα Εχεογοιβε ΒΟΟΚΘ, 15. 6α. 

--Ἕ --- (Γαδ ῦν (οι Γ56 ΟὨ]Υ), 46. 

ΗΑΒΟΟΌΕΚΤ μα ΜΑΌΑΝ. Ἐχεγοῖβθεβ η Ῥγδϑοίοδὶ (ΟΠ απἰβίγγυ. 
ΒΥ Α. ἃ. ΝΈΕΝοΝ ΗΑΚΟΟΥΕΊ, Μ.Α., ἀπά Η. ἃ. Μάρᾶν, Μ.Ὰ. ΕἸΠΕ Ἑαϊείοπ. 
Ἐενβεά Ὀγ Η. ἃ. ΜΑρΡαν, Μ.Ὰ. ὕτονη ὅνο, το5. 6ώ. 
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ἨΗΕΝΘΓΕΎΥ,Ι.. ΕἸρυγεβ πηδάς Εδϑυ : 4 ἢγϑίὶ ΑὐΠπιεῖὶς Βοοκ. 
γον ὅνο, α΄. Απϑννεγϑ, 1.5. 

ΤἼΕς ΘοἢοΙατ 5 Αγ πεῖς. Οσόννη ὅνο, 25. 6. Απδννοῦϑ, 
15. 64. 

ΤῊ ΘΠ Αγ 5 ΑἸρεργα. Απ [ηϊγοαποίοῦν ννουκ οἡ 
ΑἸρεῦγα. γον ὅνο, 25. 64. 

ἸΟΗΝΘΤΟΝ. Αἡ ΕἸεἊπιεπίαγν Τ γεδίίθε ὁπ ΑΠδΙν οὶ] σεοπιείγνυ. 
Βν Κ". 1. ΙΌΉΝΘΤΟΝ, Μ.. ὕτγονη ὅνο, 65. 

ΜΙΝΟΗΙΝ. ΟὉσεοπλείγν ἴογ Βερίππεῦβ. Απ δαδὺ [πίγοάιποίοη 
ἴο (ξεεοπηείτνυ ἴογ οπηρ [,}Θατηογβ. Βνυ ἃ. Μ. ΜΊΙΝΟΗΙΝ, Μ.Α., Ἐ.Ε.5. τα. 64. 

ΝΙΧΟΝ. πο] ενιθεα. (οπίδιηϊηρ {ΠπΠῸ6ὶ εϑϑεπίϊαὶβ οὗ {ΠῈ 
ΕἸοπιοπίβ οὐ Ῥίαπε (ἀβοπιοίγυ 45 ρίνεπ Ὀν Ἐπ] ἴπ Πῖ5 ΕἸἾγϑὶ ϑῖχ Βοοκβ. Βγ 
Ε. Ο. 1. ΝΊχον, Μ.ΑᾺ. Ττηϊγὰ Ἐπί οπ. τον ὅνο, 65. 

ΒΟΟΚΊῚΙ, 15. ΒΟΟΚΘΙ, 11, τ. 64. ΒοοΚκΒΊΙ-ΙΝ, 25. ΒοΟΚΘΕ Υ,, ΥΙ, 25. 6. 

ἀεοπλείγν ἴῃ ϑὅραςα. (οηίΐδιηϊηρ ραγίβ οἵ Επιο] 14 ̓5 ΕἸενθ τῇ 
δηᾶ ΤΙ ἢ ΒοοΚβ. Βυ {πὸ ϑαπηθ. Ὄτγονπ ὅνο, 35. 64. 

ΕἸεπηεπίαγν ΡΙαπε ΤΥΡΟΠομησίγν ; {Πδὲ 15, ΡΙαπε ΤΥροπο- 
τηείσυ ψἹΠοὰὲ τηαρί πατῖεβ. ΒΥ {πε ϑαπιθ. τον ὅνο, 75. 6“. 

ἘΠΘΘΕΓΙ Ἀπ ΕΙειλεπίαγν 1γεδίῖϑε θη ῬυγΓο δοπιαίγν. “ΒΚ 
7. ΜΝΕΙΈΒΙΕΥ Ε59ΕΙ.,, Μ.Α. Οτγονη ὅνο, τοδ. 64. 

ΘΕΙ.ΒΥ. ἘΕἸεπηοηίασν Μεοῆδηϊοβ οἵ 501145 δηά ΕἸ 45. ΒΚ 
Α.1,. ΘΕΓΒΥ, Μ.Α. Οτζονη ὅνο, 75. 64. 

ΔΝΙΠΠΙΑΜΘΟΝ. Ομειηϊβδίγσν ἴογ ϑίυάθηῖβ. ΒΚ Α. Νν. Ννι- 
ΓΙΑΜΒΟΝ, Μ.Α., ΡΒ. θοο., ΕΝ Ε.5. 85. 6. 

ΔΝΟΟΙΙΟΟΜΒῈ. Ῥγχγαοίςαὶ Δ οσΚ ἴῃ σεηεγαὶ Ῥῆνϑιοβ. ΒΥ 
ν. α. ΟΟΙΙΟΟΜΒΕ, Μ.Α., Β.5ς. Οτγονπ ὅνο, 25. ΕΔ. ἢ ραδσί. 

ξατΕ {; [θεπογαὶ Β] γβίοϑ, ἡ ας μιᾷ Ἑαϊείοπ Ἐονίϑεά. 
Ρατί 111. Τῆὐρηέ ἀπ ϑοιπά. 
Ῥατὶ ΙΝ, Μαρποίίβπι ἀπα ἘΕ]θβοίτι οἰ γ. 

ΜΙΘΟΕΙΙΑΝΕΟυϑ. 

ΒΑΙΕΟῚΆ. Τῇηε Ἑάδιποδίίοηδὶ ϑυβίεπηβ οἵ αγεαῖ Βγδϊη δπά 
Ιγεϊαπά. ΒΥ ΟΕΑΗΑΜ ΒΑΓΕΟΕ, Μ.Α. Οτονν ὅνο, 75. (64. 

ΒΟΓΠΚΜΑΘΤΕΙ. ἘΕἸεπιεηίαγσν Ασομ δοΐαγε ἴοσ ΘοἤοοΪβ, Ατί 
Βειάοπέβ, ἀπα οπογαὶ Βθαάοτθ. ΒΥ ΜΑΕΤΙΝ Α. ΒΟΟΚΜΑΘΤΕΚ. ΜΠ {πιγίγ- 
εἰρῃς {ἅ]1:Ρρ8 56 ΠΙπβέγαςίίοπθ. Οσονπ ὅνο, 45. 6. 

ΓΟΟΟΚΘΟΝ. Ἐδββανγβ οἡ ϑεοοπηάδσγν Εἀιποδίίϊοη. ΒΚ ΔΝ αγίοιιβ 
(οπίτγθυίοσβ. Εἀϊίθα ῬγῚ ΟἨΕΙΒΤΟΡΗΕΝ (ὍΟΚΒΟΝ, Μ.Α. ὕτονη ὅνο, ΡᾶρῈγ 
Ῥοαγάς, 4.4. 64. 

ΕΒΑΚΜΕΝ. Ηνμηηηβ δπὰ ὉΠούδὶεβ ἴοΓ ϑοΠοο]5 ἀπά (]]ερ 65. 
ΕπΙτοαά ὃν ΙΟΗΝ ΕΆΑΈΜΕΕ, Οτραπίβὲ οὗ ΒΆ]Π0] ΟΟΠ]]ορο, Οχίοσα. 55. 

χα ἢ Ἡγιηηβ ψ]Πουΐ {πὸ Τ ΠΟΘ, 25. 



8 (ἰαγομαίοη [07γ655 .567165. 

ΕΟΧΨΠΕΚ. Τπῇε ΕἸεπηθπηίβ οἵ Πεάποξνε δηάᾶ [πάιπςοξϊνε 1] ορὶς, 
ΒΥ Τ. ΕὈΨ ΕΚ, Ὠ.Ὁ). γχ. 6. 

ΑΙ5ο, βερδζϑίεϊυν.--- 

Τῆς ΕἸεπιεηΐίβ οἵ Πεάμποξῦνε [μορὶς, ἀεϑισημεα πη ηἶἷν ἴοσ {πε 
ἀδθε Εἷ Τυπίοτ ϑιιάεπίβ ἱπ {πῸὸ {Π{πἰνογϑιεἰῖθβ. ΨΥ ἃ Οοἰ]εοξίοπ οἵ ΕὐΧϑιΏρ]65. 
8.9 ΘΩ͂: 

Τῆς ΕἸοπηεπίβ οἵ [πάἀαποίϊνε Τορὶς, ἀδϑίρηεα πηδίηϊν ἴοσ {πε 
ι.56 οἵ δέει ἀδηΐβ ἴπ {πῸ {Ππ᾿νογϑίτῖθς. Θίχι Βαϊ ἰοπ. ὅς. ᾿ 

ΠῸΪϊ..ΑΗ,:1. Τῆῇε σὐϊνϑίοῃ οἵ 6 ΒΡ εδικηρ νοῖδα. πὸ θα, 

ΜΑΓΙΆΑΒΚΕΝ. Α ϑγυβίεπι οἵ Ῥῆγνϑιοδὶ Εἀποδίίοη : ΤΠεοσγείοδὶ 
δηθὰ Ῥγαοίίςαὶ. ΒΥ ΑΝΟΗΙΒΑΙ ΜΑΟΙΆΑΒΕΝ. Νὲν ΕΡάϊιίοπ, τε-ἀϊθα δηᾶ 
εη]αγρεά ὃν ΔΝΑΙΑΘΕ ΜΑΟΙΑΕΕΝ, Μ.Α., ΡΗ.Ώ. Οζγονη ὅνο, 85. 64. πείῖ. 

ΤΕΑΟΠΤΒΕΓΟΚ «μὰ ΌΑΙ.Ε. Α Μιβῖς ῬΙΥΙΠΊΕΥΓ [Ὁ ϑ΄.ΠοοΪ5. 
ΒΥ ]. ΤΕουΤΒΕΟΚ, Ὠ.Ώ., ἀπά ΒΕ. Εἰ. ΘΑΓΕ, Μ.Α., ΒΕΜα5. Οτζονη ὅνο, 18. 6. 

ΤΥΚΝΝΗΙΤΤ. Ηδπηάροοκ οἵ ΡΙοίοτιαὶ Ατί. ΨΜΈΠ ΠΠ]πϑιγϑίοπβ, 
Δηα ἃ σμαρίεγ οἡ Ῥεγβρεοίίνε ὃν Δ. ΜΑΟΡΟΝΑΙ. ΒΥ ΕΒ. 51 Τ. ΤΥΕΨΜΉΙΤΥ, Μ.Ά. 
Βεοοπά Εαϊζίοη. ὅνο, πα]ξτηοσγοςοο, 189. 

ΡΟΟΤΥΤ. Δη Τήῤοσδηςίοι ὁ ΟΥΑΙ Θοι ρίσεευ εὐ τι 
ὕΡοοΟΤΥ, Μ.Α. ϑεοοπὰ Βαϊιίοη. ὕτονπ ὅνο, 45. 6(. 

ΗΕΙΡΘ ΤΟ ΤῊΝ 5ΤΌΔΥ ΟΕ ΤΗΝ ΒΙΒΙΕΙΣ πε τ πΘ τε 
1πΠ6 Οχίογά ΒΙ016 ἔογ Τεδοπεσθ. Νέενν, Εἰ] αγροα δπα ΠΙαϑίγαξθα Εαϊτίοπ. Ῥεδτσγῖ 
τόπιο, 5{{Η σονοσβ, 15. πεῖ, [ς}ἀγρὲ ῬΑρεῦ αϊίοπ, Τοπρ ῬγΙπΠΊΕΓ ὅνο, οἱοίῃ 
Ῥοδτγάϑ, 55. : 

ΠΡΟ ΤΟ ΤῊ ΤΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ (ὍΟΜΜΟΝ 
ἘΧΈΕΙ ἘΕΙΕΡ ἃ Οοπηραηίοη ἴο Οματοῇ ΨΝοσβηρ. ΒΥ ὟΥ. ΚΕ. ΝΥ. ΘΤΕΡΗΕΝΒ, 

.(Ὦ. Οτονη ὅνο, 25. 

ΤΗΕ ΡΑΚΑΙΙ(ΕΙ, ῬΘΔΙΤΕΈΚΝ, Ῥεϊηρ πε Ῥγαγεῦ- ΒοοῖΚ Νετ- 
βίοη οὗ {ΠῸ Ῥβδίπηβ, ἀπ ἃ πὸνν  ογβίοη διγαπρεαά οἡ ΟΡΡΌΕΤΕ Ρᾶρεβ. ΔΊ δὴ 
Ιπίγοάαοίίοη αἀπὰ (]οββατγίεβ Ὀγν {πὸ ἕν. 5. κ. ΘΕΙνΈκ, .Ὁ., 1... ὅς. 

ΟΙ ΤΕΒΈΑΜΕΝΤ ἩἨΙΘΈΘΕΥ ΕΟ ΘΟΕ ΗΘΘ  π ὺπ'ὸ 
ΘΤΟΚΟΕ, ).1ὴ. 25. 6. εαςῃ Ρατί. 

Ῥατί 1. Ετοχ {πε Οτϑδίίοη ἴο {ΠπῸ ϑει]οπηεπέ πη Ῥαϊθβεϊπθ. ϑεοοπά Ἑαϊτίοη. 
Ῥατγτί 11. Ετοπὶ {πε ϑει]εηοπέ ἐο {Π6 ΤΠ ̓σγαρίίομ οὔ ἐπε Κίπσάοχη. 
Ῥατί 111. Ετοπὶ {πε Ὠ᾿βγαρίϊοη ο {πε Β εἴατη ἔγοπῃ ( δρεϊντν. (( οπηρ]εεῖοπ.) 

ΝΟΤΕΘ ῸΝ ΤΗΕ ΘΟΌΘΡΕΙ; ΟἿ 571. ΤΌΚΕ, ΤῸΝ ΠΣ 
ΟΙΙΑΘ55Ε5. Βυ Μίβ Ε. 17. Μοόοκὲ ὅΜι:1Ὲ. 9 σονεσγϑ, 1. (6. 

ΟΧΕΟΚΡ 

ΑΤ ΤΗἙΞ ΟἸΑΒΈΝΘΒΘΟΝ ΡΕΙΣΣ 

ΤΌΝΟΝ, ἘΘΙΝΒΌΚΘΗ, ΑΝῸ ΝΕᾺΥ ΥΟΚΚ 

ΠΕΝΕΚΥ ΕΚΟΥΘΕ 



Φ (ἰἀτέμπδοι (θτέδα, ὄχζοιδ. 

ΜΟΡΌΕΗΝ ΕΑΝΟυΑΟΘΕΞΘ. 
[44] δοοῖβ αγὸ 12: ἐχέγα 7οοίβεαρ οείανο, δομηαὶ 1η1 εἰοίλι, ατταἱ αγὸ φοϊτίεα 

τυἱΐι 71 ηιἰγοαποίΐονι, ΙΝοΐο5, ξσ᾽α.. τεγιῖοδ55 οὐἠογευῖδο ασδεγίσα!.] 

ΕΒΕΝΟΗ. 

ΒΕΑΓΗΕΊ. ἘΣΛνπιοΪΟρΊο δ] 1)]ο ΠΟ πατν οὔΠε Εσεπ ἢ [ἀηρτιαρε, 
ψ ἢ ἃ Ῥτγείαςε οα {πε Ῥτίποῖρ 65 οἵ Εστοποῦ Εὐγτποορυ. Ττγαπβίαίεα ἱπίο Επο 51} 
γα... Κιτοηιν, ἢ... Τηγὰ Ἐ ἀϊεῖοθ. σόν ὅνο, 75. 64. 

-- -- ἩΗϊβίογιςαὶ ταπηπΊγ οὗ {πῈὸ ΕΤΕΠΟἢ [ἀηριαρε. Τ͵γαηϑαίεα 
ἱπίο ΕπρΊ5ἢ Ὀγ ἐπ ϑαπιθ. 239. 6(΄. 

ΒΒΑΓΟΗΕΤ απὰ ΤΟΥΝΒΕΕ. Α Ηἰβίογίςδι Ογαπηπιαγ οὗ {πὸ 
Ε͵όπο Ἰναπριαρα. ΕἼοῖη ἴπΠῸ ΕἼΘΠΟῆ οὗ ΑΤΌΒΤΕ ΒΚΑΘΗΕΥ Ἐεντιξέεπ ἀπὸ 
Ἐπίατρεα ῬγῪ ΡΑΘΕΤΥ ΤΟΥΝΒΕΕ, Μ.Α. τον ὅνο, 75. δα. 

ΒΕΙΤΤΑΙΝ. Ηἰδβίογιςδὶ Ῥ.ΥΙΠΊΕΥ οἵὐ Εσγθοποῇ ῬΠοπείιοβ δηά 
ΤηΠεοϊίοη. ΒΥ ΜΑΚΟΑΚῈΕῚΤ 95. ΒΕΙΤΤΑΙ͂Ν, Μ.Α. ΜΜτ [πιγοαποίοτν Νοίε ὃν 
ῬΑΘΕῚ ΤΟΥΝΒΕΕ, Μ.Α. 425. 6α. 

ΠΝ ΘΒΕΙΕΥ. ΡΥποΣ ΟἹ Εταποῖ [π|εταίατε. ΒΥ ΘΕΘΕΘΕ 
ΘΑΙΝΥΒΒΌΕΚΥ, Μ.Α. Ἐὸουτίῃ Εαἰτίοπ, ΒΒ νίβεα, 25. 

---- ΘΠοτί Ηἰβίοσν οἵ Εσγεποῆ [{τεγαΐαγε. ΕἸ ΕΟ, 
Εδνιβεα. Οὕτονη ὅνο, 1το5. 6. 

-- ϑΡεοϊ πε η5 οἱ ΕὙεποῇ [Ἰεγαΐαγε, ἴτοπ] ΨΊΠ]Οη ἰο Ηπρο. 
στον ὅνο, 95. 

ΤΟΥΝΒΕῈΕ. ϑρεοιηθηβ οἵ ΟΙα Ετεησῇ (ἸΙΧ--χν σεπίαγιαϑ). ΔΊ 
Ιπίγοσποίίοη, Νοίεβ, ἀπά (Ἰόββασυ. ΒΥ ΡΑΘΕΤ ΤΟΥΝΒΕΕ, Μ.Α. Οτονη ὅνο, τός-. 

ΝΝΑΙΜ,.. Α Οὐοποῖδβε ἔτεποῃ Εγαπηηδγ, ᾿ποϊπάϊηρ ῬΠοηοίορσν, 
Ασςοΐάδπος, απα ϑυπίαχ, ἢ Ηἰβίοτγίςαὶ Νοίεβ. ΕῸτ ἴδε ἴπ {Πρρὲτ ἂἀπᾶ Μιααϊς 
ΕῸτπ5. ΒΥ ΔΕΤΗΕ Η. ΝΑ ,, Μ.Α. Οτονη ὅνο, 45. 6α΄. (7γγιγγφαζαΐεἶν.) 

ΒΕΑυΜΑΚΟΗΔΑΙ͂Θ. [.ε ΒάγΡΙεσ ἀε ένα. ΒΥ Αυβτιν ΠΟΒϑον. 
25. 6(.. 

ΒΕΘΌΞΕΥ: Γ᾿ ΕἸοάπεπος ἀε ἰὰ μιϑῖγε ΕΥδηῆςαῖθαε. Εαϊ δα Ὀγ 
Ραῦτ, ΒΟΥ, Β.Α. (Ὁ πὶν. (141115.) 25. 64. 

(ΟΚΝΕΙ]..ΕῈ. Ηοτζγαοα. ΒΚ ΟΘΕΟΒΟΘΕ ΘΑΙΝΊΤΒΒυΚκΥ, Μ.Α. 425. 6α. 
--ὀ ἰἶπμα. ΒΚ αὔϑτανε Μάαβϑον, Β.Α. 15. δα. ; οἱοίῃ, 25. 

ΘὩ ΠΠ ΕΟΡ ΠΕ) Θοεπεθ οἵ ΤΈσνεῖ. Θεϊδοίεα δη6 
Εαἰοα Ὀν α. ΘΑΙΝΊΒΒΟΚΥ, Μ.Α. 425. 

ΜΑΘΘΟΝ. [Τ1ιου]5 ΧΙΝ δπα ἢ15 (οπίε ΡΟ ΟΓΆΓΙ 65 ; 85 ἀθβογιθθα 
ἴπη Εὐχέγαοίβ ἔτοπη {ῃ6 Ρεϑὲ Μοιηοὶγβ οἵ {πῸ ϑενεπίθοηίῃ ( επίασυ. Βν αὔ5ΤΑΨΕ 
ΜΑββον, Β.Ὰ. 425. 6. 

ΜΟΙΠΙΣΈΕῈΕ. 1.65 Ργέείϊειβεϑ Εἰάϊς]ε5. ΒΚ 4.1 ανο,Μ.Α. το5.6(. 
Ι,.65 ΕεπηπΠΊ65 ϑαναπίεβ. ΒΚ αἀύβτανε Μάαβϑθον, Β.Α. δε 

σον 8, 1.5. σ᾽. ". ΟΪοΙ ἢ, 25. 

Ι,.ὲ Μιβαηίῆσγορε. Βυ Ηὔὺ Νν. ἀξεοο Μαβκηειμ, Μ.Α. 45. δα. 
Α3 



ΤΟ "δὴ αν τὰ γόος ϑεγχίος. 

ΜΟΠΙΕΒῈ ἢ 1.65 (ἔπνγεβ (ομπιρ]ὲξες ἀς Μο]ϊὸγε. Οσοόννῃ ὅνο, 
οἵἢ, 55 

Ἐν ΑἸ5ο, δὴ 1πά]δη Ῥαρεὺ ΕἙά]ίοη, ο]οίῃ εχίγα, 95. 66. ; 
Μιηϊδίαγε Βαϊ οη, 4 νο]β., 1Π σ856, 145. 

---- 1,65 Ργέοϊδειαβεβ ΕΙα οα]ε5. ΒΥ Ανρκὲν [᾿Αν6, Μ.Ά. τ15.66. 
1,65 ΕἘ πΊΠη65 ϑαναηΐεβ. ΒΥ αὔϑδτανε Μαβϑθον, ΒΑ. 5868 

σονοῦβ, 1.5. 64. ; οΙοίῃ, 25. 

6 Μιβαπίῆγορε. Βυ Η. ΔΚ. ἃ. ΜΆΑβκηειν, Μ.ΑᾺ. 45. δα. 
- [,ε5 ΕΟΌγθεσε5 ἀε σοαρῖη. ΜΈ Νο]ίαϊγε᾽ 5 1,16 οἵ Μο- 

πὸγθ. Βγ αὔϑύάνε ΜΑΒ5ΟΝ, Β.. 86 σονεγβ, 15. 64. 

ΜΌΞΘΕΤ. Οηἡ πε ϑάϊπε ρ85 ανες ᾿Απηουγ, δη4 Εαηίαϑιο. ΒΚ 
ἌΜΨΑΙΤΕΝ ΗΕΚΕΙΕΞ ΡΟΠΙΟΟΚ. 25. 

ΝΟΝΕΙΚΕΎΤΕΘ. ΒΥ αὐϑδτανὲε Μάαβϑον, Β.Δ. Τηϊγὰ Ἑαμπίοη. 
25. 6. 

ΧΑΝΙΕΚ ΠΕ ΜΑΙΘΤΆΈΆΕ. Νονγαρε δυΐουγ ἀε πὰ (ΠΑΠΊΌΓΕ. 
ΜΑΡΑΜΕῈΕ Ὲ ὈΚΑΘ5. Ουὐμκα. 
ΕἈΟΚΜΑΝΝ-(ΟΗ ΑΤΕΙΑΝ. [1.6 Νίευχ Τα] ευΓ. 
ἈΑΤΕΚΕῸ ΘΕΝΙΑΝΥ. [1 Ννεμέε ἀε νι με πβεϑ. 
ΕΌΜΟΝΘ ΑΒΟΙΣΤ. [1,65 υπιδδυχ ἀκ Τ᾿ ἩΟΈΒΙ ΟΘΕΠΌΝΙΣΕ. 
ΒΟΡΟΠΡΗΕ ΤΟΡΕΕΕΒ. Μέβανεπίιγεβ ἄππ ΚΕ ΟΙΙεΓ. 
 ογαρε δυίουγ 46 πα (ΠΑ ΠΊΡΓΕ, Βεραγαίε]ν, ΠΠΠ1Ρ, 15. 6. 

ΟΌΙΝΕΤ. 1 εἰγεβ ἃ 588 Μέγα: Βυ Ἃ. δαινύβῦμν. δι ν ος. 
ΚΆΑΟΓΙΝΕ. Ἐϑίπεῦ. ΒΥ Ὁ. ϑαιντϑβύδν, τὰ 
ΕΟ Ὁ. {πῈ ἤει οι: ἱ ΒΥ Οὔβτανε ΜΑβ. 
ΒΕΌΕΥΘ δηά ΡΑΤΆΑΡΒΑΤ. 1.6 στοπάεαγ. 50Ν, Β.Α. 25. 64. 
ΘΑΙΝΤΕ-ΒΕΙΤΙΝΕ. ϑεϊθοιίςοηϑ ἴγτοπὶ {Π6 (διϑοσῖθς ἄπ 1, πΠ4]]. 

ΒΥ α. ΘΑΙΝΎΒΒΌΕΥ, Μ.Α. 25. 

ΘΕΝΙΟΝΕ. ϑεϊεοείοηβ ἔγομι {Πς (Ογγεβροηάεξηςε οἵ Μδάβδπηε 
46 ϑένϊρπέ ἀπά Ποὺ ομἱεῇ (οηξεοιηρογαγίεβ. ΒΚ αὔΘΤΑΝΕ ΜΑΒΒΟΝ, Β.Α. 429. 

ΝΟΙΨΤΑΙΕΕ. Μέτζγορε. ΒΥ 6. ϑΘΑιντϑβύυευ, Μ.Α. 25. 

ΓΤΑΞΙΑΝ ΑΝΌ ΘΡΑΝΙΘΗ. 

ΡΕΙΜΕΞΝ ΟΕ ΤΡΑΠΙᾺΝ ΤΕΚΑΤΌΚΕΣ Βυ τ ὐετὶὺ 
ΒΙΆΞ ζ25. 65: 

ΌΑΝΤΕ.. Τυῖε ἰεὲ -Ορεῦε αἱ "δηΐε ΑἸΡΏΙΕΥΙ, πποναπδηῖα 
τ νεάδαίΐο π6] ἐθϑίο 44] ἢγ. Ἐ. ΜΟΟΕΕ : οη Ἱπάϊοε ἀεὶ Νοπιὶ Ῥγοργὶ ε ἀε|1ὲ (οβα 
Νοίδθ ]!, σοπιρι]αίο ἀα ΡΑΘΕΤ ΤΟΥΝΒΕῈ, Μ.Δ. Οτγονη ὅνο, γ5. 64. 

Ἐ ΑΪ50, 8ὲὴ [πάϊὰ Ραρεῦ Εαϊίοη, ο]οίῃ εχίγα, 95. 6α. ; δηὰ 
Μιπιδίαγε Κατ! θη, 3 νΟΪ5., ΙΠη 6856, το. 6. 

----- ΘῈ] θοῦ οη5. ΠῸΠΙ {Π6 [ηΐεγηο. Βγυ Η. Β. (ΟὐτεκΙ,, Β.Α. 
45. δά. 

ΤΑΘΘΟ: 1.4. ἀεγιϑαϊειασηε Γἡρεγαία. (απίοβ 1 τ ΒΥ [ΠΕ 
ϑδιηθ. 2858. 64. 

ΠΕΒΝΑΝΤΕΒ. Τῆε Αἀνεπίαγε οὗ {πε ϑϑοοάεη Ηοῦΐϑβε, 8ηὰ 
ΘΆποΠο Ραηζα᾽ς (ονεσπογβηὶρ. ΒΚ ΟΠμονῚ5 ΒΕΝΈΝΟΥ, Μ.Α. 425. 64. 



Μοαάογη ΤΠ απ ρηαρε5. ΤΙ 

ΟΕΗΜΑΝ, ἄο. 

ΒΙΙΓΗΗΕΙΜ. Μοάεγη ἀεγπηδη Βεδαάοσ. Α Οτγαάσμπαίεα (ο]- 
Ιεςείοπ οἵ Εὐχίγαςίβ ἱπ Ῥγοβα ἂπά Ροείγυ ἔγοπι Μοάβεγπ (δγιηδπ δ τἰίεγβ. ΒῪ 
σ. Α. ΒΌΘΗΗΕΙΜ, ΡΒ]. θος. 25. 64. εαςῇ. 

Ῥαγε 1. τ ΕπρΊϑἢ Νοίοϑ, α γαπιπηδέϊςαὶ Αρρεπάϊχ, ἀπά ἃ σοπῃρὶεία  οοδθυ- 
Ιατγ. ϑενεπίῃ Εαϊείοη. 

Ῥαγε 11. τ ἘπρΊ5ἢ Νοίεβ ἀπά δη ᾿πάσδχ. 

--- (εγηδη Ροείγυ ἴογ Βερίπηεγβ. ΜΉ Νοίεβ δπὰ Νοσδρθι- 
Ιατυ. ΒΥ ΕΜΜΑ 5. ΒΟΟΗΗΕΙΜ. 25. 

----- Θῃογέ σεγπιδη ΡΪανϑ, ἴογ Β εδάϊηρ δηά Αοίηρ. ΔΙ ἢ 
Νοίεβ δπὰ ψΨοσδθυ!αγν. ΒΥ {πε ϑαπιθ. 35. 

-- --  ΕἸεπηθηΐαγν σεγπϑη Ῥτγοβϑα (οπιροβιοη. ΒΥ {πε 58Π16. 
ϑεςοπά Εαϊέίοπ. ΘΕῈ σονογβ, 15. 6α.. : οἸ οί, 25. 

ΕΗΚΚΕ. Ῥαββϑαρεβ [οσγ {}ργεραγεαά ΤΥΊδηϑ] δίῃ ἴγΓοπλ ὉεΓ- 
τΏΔπ. 35. 

ΠΑΝΟΕ. Τῇε Οεουπηδηβ δ ΗοπΊα ; ἃ ῬΥδοίῖοαὶ [π γΓοάποίοη ἴο 
(αογπιαπ (οπνεγϑδίίομ, νυν ἂπὶ Αρροπάϊχ οοπίαϊπίπρ {πῸ Εὐσβοπέῖα]β οἵ (εγπιαη 
ἀσταπηπηατ. ΒΥ ΗΕΕΜΑΝΝ [ΑΝΟΘΕ. Τῆϊγὰ Ἐαϊείοη. ὅνο, 25. 64. 

--- Τ“Πε σεγηδη Μϑημἃ]) ; ἃ (σεγπΊδη (ὙΥ̓ΔΠΊΠΊΔΓ, ἃ Βπ δαϊηρσ 
ΒοοΙ,, ἀπά ἃ Ηδπάροοκ οἵ (ἀεγπαπ (οηνεγβαίίοπ. 756. 64. 

-- Α γΓδπηΠΊΔΓ οὗ {πε ἀεγπηδη [ἀηρπάαρε, θεηρ ἃ ΓΕΡΓΙΠ οἵ 
τῆς (ἀταπηηδγ σοπίαϊποα ἰπ ΤΠε (εγπιαπ Μαπααὶ!. ὅνο, 25. 6α. 

(εγπηδη (ΟΠ ΡΟΘΠΙοη ; ἃ “ΓΠΕογεςαὶ δη4 Ῥγδςίοδὶ σπ]άς 
ἴὸο ἐπε Ατέ οἔ Τγαπϑίδεϊπο ἘσηρΊ 5 Ῥγοβα ἱπίο (ογπιαπ. Τηὶγὰ Εἰέίοθ. ὅνο, 
45. 6α. ' 

--- Καν ἴο {Π6 ἀρονβξ, 55. 26. 

----- (εγηδη ΘΡΕΙ Πρ : ἃ ΘΥΠΟΡΘ15 οἵ {πε (ἤδηραβ ννῃιςἢ 1{ Πα5 
ἘΠΑάΕΓΡΌΠΕ ΓΠγοὰρΡἢ {πε (λονεγπηηεπί περι! δίϊοπβ οἵ 880. Ῥδρεσ σονοῖϑ, 64. 

ΒΕΓΚΕΙΝ 5 ΕΚΙΕΘΕΙΓΗ ΕΚ ΟΚΟΘΘΕ. νὴ δὴ Η:9- 
τοτίςδὶ ϑΚείςῃ οἵ {πὸ ΕΒ ἰθε οἵ Ῥγιβϑία δπὰ οἵ {πὸ Τίπιθς οἵ Εσεάοσγι εὶς ἐπ ατεαδί. 
ψι Μαρ. ΒΥυΟ. Α. ΒΟΘΗΒΕῚΜ, ΡΠ]. Πος. 35. 64. 

(ΗΑΜΙ550Ο. Ῥείοσ ϑ.ῃ]οπ 5 ννυαπμάσογθαπηα (αοϑοῃιςΠίο. 
ΜΈ Π Νοίοθϑ δπα Νοσαθυϊασν. ΒΥ ΕἔμμΜαΑ 5. ΒΟΟΘΗΗΕΙΜ. ΕὈστί ἢ ΤΠποιβαπά. 25. 

ἘΠῸ ΓΙ ΠΌΠΕ νΊῆ ἃ ἹΕπῚῈ οἱ (πϑείπε, ὅο. Βν Ὁ. Α-. 
ΒΟΟΘΗΗΕΙῚΙΜ, ΡΠΗΪ. θος. ΕὈατγίῃ Εϑαϊεοπ. ὅνο, 35. 

---- ΙρΡΠ]ρεη]6 δ Ταυγῖ5. Α γαπηα. Εὐθσῖῃ ΕΔ Ποη. 35. 
---- Πιομίππρ υη4 Δ ΔΏΓΠεΙ : (ΤΠ ΕἸγϑί ΕΓ ΒοοΟΚβ). 45. 6. 

ΗΑΙ,Μ’Θ στίβειαῖ5. Βγυ [ῃεῈ ϑ8η16. 35. 

ΕΠ, Ἡ γΖγαῖθα ὮΝ ἃ 1.16 οἵ Ἡεΐης, ἄς. ἌΙ Μαρ. 
Βγυ {πε ϑαπηθ. Ταμϊγαὰ Ἐαϊεΐοη. 26. 64. 

---- Ῥγοϑα, θεϊηρ ϑε]θοίίοηβ [το] ἢ15 Ργοϑε ογσκβ. Βγυ {πὲ 
Θϑαπιθ. 465. 64. 

ΠΟ ΝΝΡ Ηειΐίες ΜΓ Μορεη ιγ. ΒΥ 1]. Η. Μαᾶαυρε, 
Μ.Α. 25. 



12 (ἰαγομαοη [0γοθ5 εγῖος. 

ΤΈΘΒΘΙΝΟ. 1 δοϊοῦῃ. ΒΥ Δ. Ἤλμανν, ΗΠ. ον. 
Βενιβεά, ἢ ἂπ Τπιγοάαοίίοπ, Ὀγ 1.. Ἐν. ὕΡΟΟΥΥ, Μ.Α. 45. 6. 

---Ὃὀ ΟΥμΜιέπηπα νοῦ Βδγηῃεὶη. Α (οπιεαν. ἍΝ ἃ [|| οἵ 
ΤΙ ἀββίπο, Οὐτ᾽εςαὶ Απα]γβῖβ, (οιπρΙείε (οπηπιοπίατυ, ἄς. ΒΥ Ὁ. Α. ΒΟΘΗΗΕῚΙΜ, 
ῬΙΗ]. θος.. ϑενεπίῃ Ἐἀϊτίοπ. 425. δα. 

- Ναίμδῃ ἀεσ εἶδε. Βυ {πε ὅϑ8πιε. ϑεοοῃα Εαϊίοη. 45. 66. 

ΝΙΕΒΌΗ ΕΘ Οτίεοῆιθοῆε Ἠδεγοεη-(Ἐϑοῃϊοπμίθη. Το οἵ 
ατεεκ Ηετοαβ. ΔΊ ἘΠ ΡΊΙ5ῃ Νοίθβ ἀπά Ψοσοαθυαγυ, ὉῪ ἘΜΜΑ 5. ΒΟΘΗΗΕΙ͂Μ. 

ἘΣ μ οπφ νεῖ: Τοχε ἰμ ξ ΘΗπι ΒΗ ΤΌΠΟ: ἘΠῚ σοναῦβ, 15. 6. ; οἹοίῃ, 25 Ἑαϊίοπ Β. Τεχέ πῃ Βοπηδη Τυρε. πιν υσον » 28. 

ἈΚΙΒΕΗΙ,5. ϑείπεβ Ναίεγβ ϑοῆη δῃὰ (εβρεπβίεγκαπιρί. ΒΚ 
Η. Τ. ΘΕΚΕΑΝΒ, Μ.Α. 25. 

ΞΟΗΠΠῚΠΕ 5 Η!βίογβοῆς 5ΚΙΖΖϑη :-- Ερτηοηΐ 5 ΓἘρεπ πα Τοα, 
ΔΠΑ Βεϊαρεσγαπρ νὸπ Απίνεγρεθ. ΒΥ Ὁ. Α. ΒΌΘΗΗΕΙΜ, ΡΠ]. Ὧος. ΕἾΝ 
Ἑαϊείοπ, Ἰἐ ανίβεα ἀπά Επίατρεα, ἢ 4 Μαρ. 25. 64. 

---- ΜΠ οΙ ΤΕ]. ΨΝΊΠ «4 1.1{ὸ οἵ 5 ΒΕΓ; δὴ Ηἰβϑίοσγιςαὶ απὰ 
Οὐ εἴς] ᾿πιγοδποέΐοπ, Ατρυτηεπίβ, ἃ (οσηρίεῖε ( οτητηεπίατυ, πα Μαρ. ϑενοπίϊι 
ἙαΙτοπ. 425. 64. 

---- ὙΜΗΠεῖμ ΤῊ 1]. ὅ.Ποο] Εάποη. ΜΉ Μαρ. 25. 
-ὀ υπρῖταὰ νοὴ Οὐ]εβηβ. ϑεοοπμα Εαϊοη. 45. 6α. 

-- Μϑγῖα ϑίμπαγί. 245. δα. 

Ξ5ΟΗΒΕΕΒΕΒΝ. ΑἨἩιϊβίοτν οἵ σεγπηδη 1{||εγαΐαγε. ΒΚ ΔΝ. ΘΟΘΗΈΒΕΚ. 
Ὑταπβίδίεβα ἔγοπι πΠῈ ΤΗϊγαὰ (εσπιδη ϑαϊείοπ ὃν Μτϑ. Ἐς (. ΟΟΝΥΒΕΑΕΕ. Εηϊεὰ 
Ὀν Τμε Εἰ. Ηοη. Εἰ ΜΑχ Μῦμ ΕΚ. 2 νοὶβ. ὅνο, 215. 

ἾνΛ ΟΥ̓Δ, βερδγβϑίεϊν, τοϑ. δα. ες] νο]ατηα. 
-- Α Ηἰβίοτν οἵ ἀεγπηδη [{Πεγαΐασε ἔγοιη {πεῈὸ Αοσαϑϑίοῃ οἱ 

ἘΕταάδγίοκ {πε ατεδὲ ἴο {πῈὶ θεδίῃ οὐ ἀοείῃθ. Ἐερτίπίεα ἔγοπι {πῸὸὶ δθοτε. 
Οσόν ὅνο, 56. 

ΜΑΧ ΜΌΠΙΕΒΕ. Τὴηε σεγπδη (]δϑϑίοβ ἔγομη {πε ΕὈσΓῃ ἴο 
π 6 Νιποίθεπεῃ (επίασνυ. ΨΝΊΠ Βιορταρῃίοαὶ Νοίϊςθϑ, Τταπϑίδίίοπβ ἱπίο Μοάσθτιη 
(εγπηδηῃ, απ Νοίεβ, Ὀν Τῆς Εἰ. Ηοη. Ε. Μὰχ Μῦτ Ἐπ, Μ.Α. ΑΝεν Βαϊτίοη, 
τανίβεα, επ]ατρεά, απ δἀαρίεα ἴο ΨΝΊΠΉΕΙΜ ΘΟΒΕΚΕΝ᾿ 5 Ηἰβίοτυ οἵ (εγπιδιι 
ΤΛιεγαΐαγθ, θῪ Ε᾿. ΓΙΟΗΤΕΝΒΤΕΙΝ. 2 νοΪβΒ. τον ὅνο, 215. 

Ἐι  ΟΟΥὮ, βερδγδίεϊν, τοϑ. 6α. βοῇ νο]ΠΊ6. 

ΔΜΝΚΙΘΗΤ. Αα ΟἹ ΗἸρῃ ἀεγηδη ῬγΙπιεσ. ΨΝΊ ΟταΠηΠΊΔΓ, 
Νοίεϑβ, δαπᾶ Εἱόοββασυ. Βυ ΪΟΞΕΡΗ ΝΕΈΙΘΗΥ, Μ.Α., Ρῃ.Ώ. 435. δα. 

Α ΜΙάαϊε ΗΙρΡῊ σεγηδη Ῥγπιεσ. ΜΙ Ογαμηπηαγ, Νοίςθϑ8, 
Δηα ΕἸοββαγυ. ϑεοοπά "αἰ οπ. 35. 6. 

Α Ρεϊπηεσ οἵ με ἀοίηϊς [νδηριαρα. (οπίαίπίπρ ἴΠῈ αοδβρεὶ 
οἵ 8:. Μδζκ, ϑεϊεοίίοπβ ἔγτομῃ {πὸ οἵμεγ όβρεὶβ, δπᾶ {πες ϑεοοπά Ἐρίϑβεϊς ἴο 
Τιἰμηοίμγ. 1 αταπηπηασ, Νοίεβ, ἀπά ΟἸοββασυ. ϑεοοπά Ἐαἰείοθ. 45. 66. 

ΟΧΕΟΚΌ 

ἌΠΤ ΤῊΞΝ ΟἸΑΚΈΕΈΝΌΟΝ ῬΙΊ 
ΙΟΝΌΟΝ, ΕΡΙΝΒΌΚΟΘΗ, ΑΝ ΝΕ ὙΟΚΚ 

ΗΒΝΕΚΥ ἘΚΟΥῸΕ 



δ ἰατόϊδον (βτέσα, Ὀχζονὸ. 

[ΑΤΙΝ ΕΟΟυΟΘΑΤΙΟΝΑΙ. ννοΟΗΚβϑ. 
[4111 δοοῖΐς αγ 17: οχέγα )οοίβεαῤ οεέαυο, δοιιγιαῖ ἐγ οἱοἵι, ατταὶ αγὸ φαϊ οαὶ 

εὐ Ζιἰγοαμοεέίονι, Νοΐοβ, ᾧ6., τεπῖρ55 οἰδογευῖδο αἰσδογτδϑα.} 

Ἐ οῥίϊοα ἰο Τοαο!ο75 ογἶν, οὐ αῤῥ[ϊσαέίϊοτι ἐο ἐδ «ϑ'εογείατν, (Ἰαγοηαίονι γ655. 

ΘΟΗΑΜΜΑΒΘ, [ΕΧΙΟΟΝΘ, ἄο, 

ΑΙ1.ῈΕΝ. υάιϊπηεηΐα [.αἴ1πᾶ. (ΟΠΊΡΓΙΒΙηρ Αρσοϊάεηςςε, απά 
Εὐχογοίβεβ οὗ ἃ νεσυὺ ΕἸεπιθπίατυ (Παγαοίθογ, ἔογ {πῈὸὶ 86 οὔ Βερίηποιβ. ΒΚ 
]. ΒΑΕΕΟΥ ΑἸῈΝ, Μ.Α. 25. 

-- Αἡ ΕἸεπιεηΐασν [.6{1Π ΟΓΔΠΊΠη8Γ. Ναιν δῃα Επη]αγρεά 
Ἑαἰείοπ. 295. 6. 

--- Α ΕἸγϑί 1 δἰῖη Εχεγοῖθα Βοοκ. ΕἸρῆτῃ Ἑαίοη, 25. 60. 

Α ϑεοοῃμὰ [,Δ{1η Εχεγοῖθε ΒοοκΚ. Τννεπίγ- ἢ ΤὙΠοιβαπά.. 
ἢ. ΟἿ. 

Α Κενίο ΕἸγβί δῃηά ϑεςοοπά 1, δἰη Εχεγοῖβε ΒοοΚβ. 55. 7267. 
ἼἜΠΞΙδΞ. Αἀδρίεα [πὶ πὸ Τέχίὲ ὁΓ Τνν. ΝΠ' Νοΐεδ: 

Μαρβ, ν᾽ οοδθι]αγίεβ, απὰ Ἐπ ρΊ 5 Ἐὐχογοῖβοβ. Θ60ΠῈ σονογϑ, 15. 6. εδςῇ. 
(1) ΟΥΓ εν Κοπηε. 
(2) ΟΥ̓ ἐπε οιιδῃ Β βριθ]ῖςο, Ῥαγε 1. 

ΕῸΧ εὐ ΒΒΟΜΙΙΕΥ. Μοάϑορὶα δηα Εχογοίθος ἴῃ [{π96 6} 
Ττγαπϑίαἰίοη. Βυ Η. Εὶ. ΕῸχ, Μ.Α., δπὰ Τ᾿ Μ. ΒΕΟΜ"ΕΥ, Μ.4. κ-. 6. 

᾿ Κεν ἰο ᾿αβϑαρεβ αιοίεά 1πη {πΠῸ ἀρονα, 6α,. 716]. 

ΟΑΟΙΒΘΟΝ, Νν. 5. Δη [πιγοάποίίοῃ ἴο 1, αἰ Θυπίαχ. 25. 

ΠΕ ΟΞ Ἰεσαε πα, ΜΠ ΠΌΑ 19: 6] 
- Δηρίιοε Κεαάάεπάα. ΕἸγϑί 5εσῖεβ. 25. 6. 
--- ----- ΘΕεοοΠα 56Γ|65. 35. 
---- -- - ΤΠηϊγὰ ὅϑθγῖθθ. 25. 
πΠὸΠὸΠπΠὸὴ ἘΠῚ ἘΠῚ Θ᾽ πὸ ΕΕΙΡ5. ἴὸΓ 1,αἴπ᾽ ἘΠΕΡΊδ65: 

25. 6. 
Ω 

"κε 

Καν ἴο {πε δρονε, 45. 6α.. "οί. 

ΕΓΒ. Απ ΕΠΕπΙ πε δγν [64επ ὨΙο οΠαγν. ΒΥ ΓΟ ἬΔΕΙΤΟΝ Τ. 
ΓΈνι5, ΡΗ.Ὁ. ϑαιάᾶτε ὅνο, 75. 6. 

--- ΑΙ δὔη ΤΙο ΟΠ αΓΥ ἰῸΓ ϑο ΠΟ. 5Π141] 4ῖο, 185. 
ΓΙΝΌΘΑΥ, ΝΝ. Μ. Α ΘΠοῖτί Ηἰβϑίοσγιοδὶ 1Ἁ,8 81 τδπιπηδτῦ. Οαόννη, 

ὅνο, 55. 6. 

ΝΌΝΝΘ; Τ. 1. Εἰγϑὶ ἀξ οαάεγ. Τῆϊτα Ἐπ. 25. 
ΟΥΝΕΝ «δηὰ ΡΗΠῚΙΜΟΙΚΕ. Μνϑαὰ (Ἰανάα. Ὁγαηϑιδίϊοηβ ηἴο 

Ι,αἰἰϊη ΕἸερίας εγθο. ΒΚ 5... ΟΨῈΝ δπὰ ]. 5. ΡΗΙΙΊΜΟΚΕ. Οτονῃ ὅνο, 
ΡΑΡοσγ θοδγάϑ, 25. 6. 
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ΚΑΜΘΑΥ, 6.6. 1. ἴῃ Ῥγοβε (οιηροβίείοη. ΕΟατγη ΕἀΠοη. 
---- ΝΟ]. 1. Θγηίαχ, Εχουοῖβαεβ ΜῊ Νοῖε5, ἃςς,, 45. 64: ὍΓ 1ῃ 

Το Ῥατγίβ, 25. 6α΄. θδοῆ. 

--- Ἰ ου το ἔπε δΡονε, 55. "67. 
ΝοΪ. 11. Ῥαββαρεβ οἵ ἀτγδάπαιεα ΠΙ αν [οσ Τ δ] δίϊοη 

ἱπίο 1,αεΐπ, ἐορϑίμογ ννἱτπ απ Τπισοάδαςσείοπ οπ (οπίίπαοιιβ Ῥτοβο, 45. 64. 

ΤΠ εη Ῥγοβθα Νεγβίοπμβ. (Οοπίγ ρας Ὀν νϑγοιθ ΘῸΠΟΪΑΓ5. 
ἘδΙεα θγ {πῸ 84π|6. 55. 

ΚΟΌΘΕ, Νν. Η. Ὁ. Τεμιομβίγαίοηβ ἰη 1.4{1π ΕἸερίας Ν᾽ εῦβα. 
Οτοόονπ ὅνο, 4.5. 6. 

ΘΛΑΕΟΕΝΊ, 1ὙΥ. Ἔδϑν Ῥαῦβαρεὲϑς ἴοὸ᾿ ΓΑΒ ϑ ἢ πὲ ππιτη: 
ΕἸΡΉΓΠ ΕαἸεοη. 24. 64. 

-- Κεαν ἴο {πε δῦῇονε, 55. 7161. 
Ἀ Γα ΠΡ τοΞῈ ῬΥεῖ: ΒΚ Ἐπ ϑαῖπε: 5: Ὁ 

ΚΙΝΟ, .Ε. ἀπά ΟΟΟΚΘΟΝ, Ὁ. Τῇε Ῥγίποὶρα6β οὗ ϑοιιηά δηά 
ΤηΠεχίοη, 85 Ππβέγαϊε ἴπ {πε ἀτεεκ απα ]1«.Α{π 1νἀηρταροβ. ὅνο, 185. 

Αἡ [πίγοαποίοη ἴο {πε (οπηραγαίϊνε γαιηπΊαι οἵ ατεεκ 
ΔΠΩ͂ Τ,αἰἰπ. Οτονη ὅνο, 55. ΟΖ. 

ΡΑΡΙΠΙΟΝ, Τ 1. Α Μϑῃημδὶ οὗ. (οπιραξεῦνε ἘΠ οΙσσν, 
ΤΙΙγὰ Ἑλά! ἶοη. Οσσοινπη ὅνο, 6ς. 

:κ 

ΟΧΕΟΒΡΌ ΟΙΑΘΘΙΟΑΙ. ΤΕΧΤΘ, ΟΕΟΝΝ ϑ8νο. 
(α) 2αε» οουδγ5; (ὦ) {γε οἱοίψ, , (ὦ) οή 7ηπατᾳ 7 αέ7΄. 

ΤσΑΒ5ΔῈ. ΒΥ ΚΕ.1,. Α. ῦ ΡΟΝΤΕΊ, Μ.Α.: 
---- θΒε Βε]ὸ 411Π|δο. (4) 26. ; (6) 25. 6. 
--- )ὲ ΒεΙ1ο Οἰν1]1. (α) 25. 64. : (δ) 35. 
- --΄- -- Τῆς ὕνο σομῃθιηθα. (ὦ) 75. 

ΟἸΙΟΞΒΈΟ (Οτγαϊζίοπϑ, Του. ΝῚ). Βγυ Α. Ὁ. Οἰμλεκ, Μ.Α. (ὦ 25. 6α. ; (6) 35. 

ΗΟΒΝΑΟΒΕ,. ΒΥ ΒΕ. Ὁ. ίἊοΚΗΑΜ, ἢ.}). (α) 25. 64. ; (ὁ) 35. ; (ὦ 45. 6. 

ΤΠΕΕΒΤΙ5. ΒΥ Ουξιῖι, ΒΑΙ’ΕΥ, Μ.Δ. (α) 25. 64. ; (6) 35. ; (ὦ 45. 

ΤΑΟΙΤΟΘ, Ορογα Μίπογτα. Βυ Η. ΕΚ ΝΕΑῦσχ, Μ.Α. (α) τς ὅα. ; (6) 25. 

ΝΕΞΚΟΙΙ,.. ΒΥ Ε,. Α. ΗΙΕΊΖΕΙ,. (α) 35. ; (6) 3.5. 64. ; (ῶ 4.5. δα. 

ΙΑΤΙΝ ΟΙΑΘΘΙΟΘ ΕΟΒ ΘΟΗΟΟΙ 5. 

ΓΑΕΘΑΙ. Τῆε (οπηπηεπηίαγιεϑ. ἍΜ Νοίεβ δαηὰ Μαρβ. ΒγῪ 
ΟΗΑΚΙΕΒ Εν. ΜΟΒΕΕΙ͂Υ, Μ.Α. Νὸν Ἐαιείοη. 

----. ΤΠε αἍ]}1|ις Νναγ. 
ΒΟΟΙΚΒΙ δΔηά 11, 25.; [-1Π1,25.; ΠΙ-, 25. 6. ΝΙ-Ψ]Π, 25. 64. 

-- -- ΤῊοΘ Εν] Αγ. 425. 6α. 

(ΑΤΤΙ11 ΝΕΚΟΝΕΝΘΙΘ. Οδυηθ ϑεϊθοῖθ, βεο Π  ΠΠ 
τϑοοορῃίτ ποῖ ΕΌΟΒΙΝΒΟΝ ΕἼ.115,.Δ.Μ. 25. 64. 

ΟἸΓΕΕΟ. δϑϑεϊβοίοη οἵ [πἰεγαϑίηρ δη4 1) εβογιρίϊνε Ῥαβϑαροϑ. 
ΒΥΗ. ΜΆ ΈΟΚΡ, Μ.Α. Τιηιγὰ Βαϊτίοη. 1 νοὶ]. 4.5. δα. ; ΤΉτοα Ῥατγέβ, 15. 64. βδῃ. 
Ῥαγὶ 1. ΑἈπεοάοίεβ ἔγοπὶ ατεοίδη ἀπά οσηδη Ηἰβίογνυ. 
ῬΡαγὶ 11. Οἴπηεπϑ απᾶ Πγϑαπηβ ; Βοαυῦίίθς οἵ Ναίυγο. 
Ῥαγί Π1. Β οπιεβ ]6 οὐ Ποὺ Ῥγονίποββ. 

---- ])εὲ ΑἸηϊοῖα. ΒΥ. 51. ΘΈΟΕΘΕ ὅτοςσκ, Μ..Δ. 35. 
----Ὄἕ ἘὯξὲ ϑεπδοίαϊθ. ΒΚ ΓΈΟΝΑΚΡ Ηύχεευ, Β.Δ. 25. 



Ταΐπ ξαμπεαίοηαί Π ον 5. τῷ 

(ΙΓΕΒΚΟ. Ῥχγο (]υεπεῖο. ΒΥ Νν. άμβαυ, ΜᾺ. Ἑάϊιδά ὃν 6.6. 
ΒΆΜΒΑΥυ, Μ.. ϑεοοηὰ Βαάϊίοη. 26. δα. 

-- ἑ το Μδγοε]ο, ργοὸ ΓΠιἰραῦῖο, ργο ερε ])εϊοΐασγο. Βυ ΚΝ. Ύ. 
ΒΑΠΞΘΕΙ, ΜΙᾺ. 2 64. 

--- Ῥγο Μιίοπα. ΒΥ Α. Β. Ῥούντον, Μ.Ὰ. 25. δ(. 
- ἑ Ῥτο οβοῖο. ΒΚ 571. ΘΈΟΘΚΟΕ Τοοκ, Μ.Δ. 35. δώ. 
- ὅϑεῖεοι Οὔγϑίοπβ (Ὁ ϑοΠοΟ]5). [ἢ Νεγγεπὶ Αοίο ῬΓΙΠηδ. 

26 Πηρογῖο απ. ῬΡοιηρεὶϊ. Ῥγὸο Ατσοῃία. ῬΠΠρρίςα ΙΧ. Βυ]. Ε. Κινο, Μ.Α. 
ϑεοοπα Βαϊείοη. 25. 64. 

---ὀ [Ιὴ Ο. (δβεο πὶ ᾽ν πϑίῖο δἀπα ἴῃ (. Νεγγεπ Αοίϊο 
ΡῬγιηα. ΒΥ 7. ΝΗ. Κινα, Μ.Α. 15. 6. 

----- ϑρεεοῆεβ δραϊηϑὲ (δ πα. ΒΥ Ε. Α. ὕροοττ, Μ.Α. 
Θεοοηά απ. 25. 6. 

----- ΡΗΠΙΡΡΙς Οτγϑίοηβ (1-1Π|| Ν, ΝΠ). Βνυ 1. ΚΕ. Κικα, Μ.Α. 
25. 6. 

ΘαΙεοίοα 1,εἰεγϑ (οὐ 5. ἤοο]ϑ). Βγυ (. Ε. ῬΕΙΘΗΔΕΡ, Μ.Α., 
ἃηά Ε.. κα. ΒΕΚΝΑΕΡ, Μ.Α. ϑεοοπά τ οη. 25. 

ΘΕΙ͂ΟΙ ἹΕεϊ επΞ  ΒῚ ΑΥΒΕΕΊ ἌΝΑΤΘΟΝ, ΜΔ τ ΒΟΠΓΙΝ 
Βαϊίοπ. ὅνο, 185. 

-- ϑεϊεςὶ [νεἰίεγθ. Τεχί. ϑεςοοηά Βαάποη. 45. 

πν ΕΟΜΑΝ  ῬΟΙΣΓΕΎ. . Θεϊεοεεα ᾿Εγαρτηεηῖθ. ΒΥ 
νν. νν. ΜΕκευ, ἢ.Ώ. ϑεοοπά Εαϊίίοη, θνιβεα. Οσόνη ὅνο, 65. 64. 

ΠΟΝΑΓΕ, ὙὝΥΠΠ Α΄  ὐπιηιεηΐησν. Δοϊαπηε 1. , ἘΠΕ Θάεϑ, 
ῦΦΝ Θϑοῦϊατγθ, δπὰ Εροάθβ.Ό ΒΥ ΕΡΨΑΚΩ Ο. Μνισκηάμ, 1)... Νὲν 

1εϊοπ, 66. 

--- Οἀ4ε65, ΒοοΚ ]. 25. 

---- ϑεϊεείεα Οα65. ΔΊ Νοίεϑ ἴοσ ἴΠε τιθς οἵ ἃ ΕἸ ΕΓΠΊ. 25. 
ΤΠΕ (ομρεῖες ννογκβ. Οἡ νυτ Πρ-ΡΆΡΟΓ, 32Π10, 35. 66. ; 

ου [πάᾶϊὰ ῬΑρεου, 55. 

ΠΝ ΑΙ ἈΠ Θϑῦτέθ. Βνυν Ὁ. Ἡ. Ῥέλεβον, ΜΆ, ὅ)α 
Η. Α. ὅΤΕοΟνΝα, Μ.Α. ϑεοοηά Βαϊέίοηθ. Ογονη ὅνο, 96. 

ΕΙΝΥ. ϑεϊεσείοηβ ([Γ ϑοποοΐθ). Δ Π Μαρβ. Βυ Η. 1.πὲ- 
ΔΆΕΝΕΚ, Μ.Α. Νον Ειεοη. ΤΉγες Ῥαγίϑ, 15. 64. θδς}. 

Ρατί 1. πε (διαϊπε 1)ιβαβίοσγ. 
Ῥατί ΠΠ. Ηδππῖθα]5 (ἰδιηραῖρπ ἴῃ Τ{8]γ. 
Ρατγί ΠΠ1|. ΤΠε Μαοεάοπηίδη Ν᾽ δγ. 

-- Βοοκϑβ Ν---Ν]. Βγυ Α. ΚΕ. σὐσεε, Β.Α. ϑεοοπα Βαϊθοηῃ. 
Εαενίβοά ὃν Ρ. ᾿θ. ΜΑΤΉΕΒΟΝ, Μ.Α. 5-. ᾿ 

- ΒοοΙΚ Ν, 25. δα. Βοοκ ΝΠ], 25. 

-- Βοοκβ ΧΧΙ--ΧΧΙΠ]. ΒΥ Μ. Τ. Τάτηαμ, Μ.Α. δϑεοοῃά 
Ἐ αἸτΊοη, 56. 

---- Βοοῖτς ΧΧΙῚ δηα Χ ΧΙ]. 42-ς. δα. δαςῇ. 

ΝΕΡΟΘ. Βγυ Οδολε Ββοννινα, Μ.Α. Τηϊγὰ Ἑάϊοπ. Ἱκανιβεά 
ν᾿". Ἐπ ΊΝΟΕ;, ΝΜ|..Δ... 20. 

--- Τίνεβ ἴομη. ΜιΠίαάεβ, ΤΠπεπηϊϑίος!εβ, Ραυβαηΐϊαβ. 
Μαρϑ, ϑοσαρυ αγίθβ, ἀπά ἘπρΊ ἢ Εὐχογοῖβοθ. Βυ 1. Β. ΔτΕΝν, Μ.Ὰ. 1. δα. 

ΟΝ. ϑϑεϊεξοιίίομϑβ ([ὉΓ {πΠ6 56 οἵ ὅς ποῦ θ). ἢ Ιηἰγοάπο- 
τἰοπς πᾷ Νοίοθβ, ἀπά ἂἃπ Αρροπαϊχ οπ ἐπε οπιαπ (αϊεπάασ. Βν Δ΄. ἈΆΜΒΑΥ, 
Μ.Ά. Εαϊεά ΡΥ α. α. λμϑβαυ, Μ.Α. Τρμιγὰ αϊομ. 55. 64. 

" 



τό (ἰαγομαίοι γόος ϑεογίος. 

ΟΝ. Ὄτίϑεια, Βοοκ 1. Βυ 5. . Ονεν, Β.Α. ϑεοοπά Ἑάϊείοη, 
ἘΚενίβεά. 425. 6. 

---- Τυιϑέα, Βοοκ 111. 25. 

ΡΕΙΝΘΙΠ5. ΤΠε ϑδαίγεβ. ἍΝΈΊΠ Τγαπϑίδίίοη απ (οπη Πα ΓΥ 
ὃν 1. ΟΟΝΊΝΟΤΟΝ, Μ.Α., βἀϊιεά Ῥγ Η. ΝΕΤΤΙΈΒΗΙΡ, Μ.Α. ὅνο, 85. 64. 

ΡΙΚΑΤΟΤΤΙΒ5: (δρενι. ΒΥ. Μ, Ταινῦθαυ, Μ. ἃ. στ οἱ 
ὙΓΙΠαπηΠγι15. ΒΥ (Ο. Ε. ΕΈΕΕμΜαν, Μ.Α., δαπᾶ Α. ὅιομαΑΝ, 

ΝΠ 5, 

ῬΕΙΝΥ. ϑεϊεξιδα. Τ)δειθ δ Ὁ ΞΘ δοῖβὴ Ἐν , ΕΠ τ τε, 
Μ.Α., ἀπά Ε. ΕΒ. ΒΕΚΝΑΕΡ, Μ.4. Τηϊγά Εαϊείου. 36. 

ΟΌΙΝΤΙΠΓΙΑΝ. Τηραμυξοπὶβ Οτγαίοσιβε Τὰρεῦ Χ, ΒΒ. ἵν. 
ῬΕΤΈΒΒΟΝ, ΜΠ. 25. 6. 

ΞΑΙΟ5Τ. ΒεΙαπὶ δε]! πάγπ ἀπά Ππρυγίππατη. ΒΥ ΝΟ. 
ΟΑΡΕΘΒ, Μ.Α. 45. 6α. 

ΤΑΟΙΤΌΘ. Τπη6 Αππδῖθ. Βοοκβ [ - Ἰν. ποῦ {πὸ πἰξεὶ οἱ 
ΘΟΠΟΟΙΚ δπα Τππίογ ϑειάοπίβ, θγ Η. ΕὐΚΝΕαῦχ, Μ.Α. 55. 

----- ΤῊΣ Ἀπηδῖξ. ΒδοΟΚ Τ. 1{|Π|Ρ0, 25. 
--- ΤΕ ηπαῖβ, (ΤΈΣ οη1ν.) τού ϑνο; 68. 

ΤΕΒΚΕΝΟΕ. Ααἀεῖρῆϊ. ΒΥ Α. ὅσόομαν, Μ.Ὰ. 385. 

--- Δπαγία. Βυ ( Ε. ἘΈΕΈΕμΜαν, Μ.Α., δπὰ Α. ὅιόμαᾶαν, Μ.Α. 
Θεοοπά Ἑαἰτοη. 425. 

-- ΡΠογηηο. ΒΥ Α. ὅιόμαν, Μ.4Ὰ. 3845. 

ΤΙΒΙΠΙΠΙΙΘ αὐ ΡΕΟΡΚΕΈΤΙΠΘ,. Θεϊδοιιοθ τ τς 
Βάμβαυ, Μ.Ὰ, ϑεοοπά Βαϊίοῃ, 65. 

ΝΙΆΚΟΙ,. ΒΥ ΤΟΙ, Ῥάρηον, Μ.Α., δὴ. Ἂς ἂς σε ΝᾺ. 
2 νο]5. γον ὅνο. ΘΗ σονεγϑ, 25. αι. θδοῇ ; οἱοίῃ, 65. 6δ6]}. 

ΤΠε Τεχί, ᾿ποϊαάϊηρ {πΠῈ ΜΙποῦ Ννοσκβ. Οἡ νυ Πρ-ΡΆΡΕΓ, 
321η0, 35. 64΄. : οἡ [πάϊὰ ῬΑΡΕΓ, 55. 

-- Αἄδπεϊά. [Ι͂ῃ ἔοι Ραγίβϑ. (ὔόοννη ϑὅνο, 25. εβοῇ. 

-- Αεπεῖά 1. Βυ Ὁ. 5. Ϊεβκξεαμ, ΜΙΑ. [{11|0, 15. 66. 
-- Αεπειά 1Χ. Βυ Α. Ε. ἤαλιση, Μ.Α. [{11|0Ρ, 15.6α. [Ι͂ῃ 

Τνο Ρασγίβ, 25. 

-- ΒιιοοΙΙο5. Βγυ (Ὁ. 5. [επβᾶμ, Μ.Ὰ. 425. δα. 
-----ἕ Βαυςο]ο5. δηα σεξογρῖοβ. ΒΥ 7. 1,. ΡΑΡιιον, Μ.Α., ἀπά 

Α. Ε. ΗΑΙΘΗ, Μ.Α. Οτονν ὅνο, 26. 6. 

- εξογρῖοθ. Βοοῖβῖ, 11. Βγυ (Ὁ. 5. [Πεπβᾶμ, Μ.Α. 425. 66. 

--- ἀεξογρίοϑ. Βοοῖβ ΠΝ. 425. δα. 

ΟΧΕΟΚῸ 

ΑΤ ΤΗΝ ΟἸΑΒΕΝΏΟΝ ΕΟ. 
ΙΌΝΘΟΝ, ΕΡΙΝΒΌΟΚΘΗ, ΑΝῸ ΝΕ ΥΟΚΚ 

ΗΠΕΝΕΚΥ ΕΚΟΥΕ 



Φ (ἀτόπου (βτέδα, Φχζοιο. 

ΑΗΠΕΕΚ ΕὈΟὈΟΘΑΤΙΟΝΑΙ. γννοῆκϑ. 
[4411 δοοῖϑ5 αγὸ τη ἐσίγα ἡοοίδοαῤ ἐἤβενο δοιερεἶ {τη εἰοίδ, απαὶ αγὸ οἰ ρα 

εὐἱΐι 71ηεἰγοαϊποίίονι, ΪΝοίθ5, 55ε., τεγεἰδ55 οὐδπογτυΐδο ἀρδογίδοά. ] 

ἘΞ Θρ ῥῥἰιραί ἐο Τ αοίιογ5 οτεῖν, ογ1 ἘΈΝΥΒΩΧ Ψ, ἐο ἐλ ϑεεγείαγν, Οἰαγοπάοη γεέ55. 

ΘΑΒΑΜΜΑΒΘ, [ΕΧΙΟΟΝΘ, ἄσ. 

(«ΠΆΑΝΌΙΕΕΝ. Τα. ΕἸεπιοπί οἵ ατεεῖὶς Δοσδηίιδίίοη ([ῸΓ 
ΘοΠοΟΪ5). ΒΥ ΗΟ. ΟΗΑΝΌΠΕΚ, Μ.Α. ϑεοοπα Ἐ αϊτίοη. 25. 6. 

ΕῸΧ «πὰ ΒΆΟΜΙΙΥΎΥ. Μοάδεὶβ δηα ἘΕχογοῖθεβ ἴῃ []πβϑϑῃ 
Τταπβίδίίοη. ΒΥ Η. Εἰ. ΕῸχ, Μ.Α., ἀπά Τ. Μ. Βκομμξυ, Μ.Ὰ. 55. δα. 

Κεν ἴο Ραββϑαρεϑδ 4υοίεα ἴῃ {Π6 ἀθρονε, δ. πεί. 
“ππ'. ΕΟ ὐβπεοε σε πεῖδε ν 35: δ. 
----- Κεάάεπάα Μίπογα. 15. δα. 
--- Αἡρ]ϊος Ἀεαάεηάα. ΕἸγϑί ϑεσῖθ5. 25. δα. 

ΘΕΟΘΟΠΑ͂ 56.665. 25. 
-- ---- ΤΗΙΓΑ 56 165. 25. 

ΓΑΌΚΕΝΟΕ. Ηεὶρϑ, Ηἰπίβ, απ Ἐχογοῖθεϑ ογ ασεεῖκ Νεγθα 
᾿ Οοπηροβίτίοη. (οἸ]εςέεα ἀπά ἀγγαηρσεα ὃγυ Ὁ. Εν. ΓΑ ΚΈΝΟΕ, Μ.Α. 4245. 6. 
Ἂ ἵζ εν [6 {πὲ αρόνε,; 55. ποῖ. 
ἘΠΌΕΤΙ, Βα ΘΟΌΤΤ. Α Οτέεεῖς ΏΡΊΙΒΗ οσϊοδη.: 410, 368: 
--- Απ [πιεγπγχεάϊαίεα ατγεακ- ΕΠΡΊΊ5η 1 αχίσοη. 1141] 4ϊο, 

125. 64. 

-- Α ἀτεεκ- ΠΡ 5} 1 αχίοοῃ, αρταρεα. Θ4ᾳΔΓΕ 12Π|0, 75. ΟἿ. 
ο ΠΝ, Ἴ.. ὦ ἈΣ ΡΕΠΙΘΙ δ ὍΓΕΕΙ ῬΊΟθΕ τ τε 

5.5. Ὁ 

---.-.-. 

ΠΕ ἰοὙΠῈ αρονα, 55. πεῖ. 
Ῥάαβθβαρεβ [Ὁ Γ Ἡ  πε ἔσπ ᾿π|ῦ εἰς Ῥγοθε: 25. 

- ἘΧΕΠΊΡΙ Ασα αἀτγαεοα ; θεϊηρ αἴεεὶς Βεπάθυιηρϑ οἱ ϑε]εοίθά 
"Ῥαββθαρεβ ἴογ Τυδηβιαἰίοπ πο ατεακ Ῥγοβο. 35. 

Μοάεῖβ δηα Μαίεγια]β ἴογ ασεεὶς [ἀρ].  εγθα. 45. δώ. 
----- Κον ῖο {ΠΕ Ἂρονδε, 55. πεί. 
ΘΙ ΘΕ ΓΗ. Ὁ (ὐτεεὶς Ῥειεσ. ΒΥ. [πὲ ΕἸΡΗΙ Ἐδν. 

ΟΗΛΑΕΙῈΒ5 ΝΟΚΡΒΘΨΜΟΚΤΗ, .Ο.1,. 1Ιρηγ-Πἰγὰ Τπουβαπα. 15. 6. 

-- (Υδδοδα τ ἰλϑ πὰ Εἰ παϊ]πχεηΐα 1ἢ τι51ΠΔ| ϑΟΠΟΪΔΓΙΙΠΊ. 
Αυρσίοτα ΟΑΕΟΙῸ ΝΟΚΡΒΜΟΕΤΗ, Ὠ.(.1,, Νιποίθθηξῃ Εαϊοη. 12ΠΊΟ, .... 

τὰ 6} Γ΄ 3π| ΘΟΘΘΙΚΞΟΝ; ΕΠ Ἀπ Ἰηϊγοαποίοη ο Ἐπ6 
(οιηραγαῖϊνε (ταιηπηδτγ οἱ ἀτεοὶς απ 1ναιῖπ. Οσγοννῃ ὅνο, 55. ὁ. 

ῬΑΡΙΠΓΟΝ. Α Μαπιαὶ οἵ (ομηραγαῖϊνε ῬΏΣ]ΟΙοσυ. ΒΥ Τ. 1.. 
ῬΑΡΙΠΓΟΝ, Μ.Α. στον ὅνο, 65. 



18 Οἰαγομαίοι {0755 ,567165. 

ἉΌΟΘΒΒΕ ΟΡ ΟΘΒΕΕΚ ΠΕΆΛΌΒΗΘΒ., 

ΕΑΒῪΥ ΟΕ ΕΕΚ ΕἘΕΑΌΕΚΝ, ΒΒ. νειν ΑΒΒΟΤΊ, ΝΜ... 25. 

ΕΠΕΞΩΝΣ ΟἈΕΕΚ ΒΕΑΘΕΚΝ, ΒΥ Νν. α. ΒυΟΒΉΒΕΟΟΚΕ, Μ.1,. 
ΤΠπιγά ΕΣ Ἰτίοη. ὃ 25. 6. 

ΘΕΓΟΝῸ ΟΕΚΕΕΚ ΚΕΑΡΕΚΝ. ΒνΔΑ.Μ. Βειι, Μ.Δ. ϑδεοοπᾷ 
Εἀϊίίοη. 45. 

ΕΟ ΠΚΝΊΤΊΗ ΟἈΕΕΚἨΕΑΌΕΚ. (ϑρεοϊπιεηβ οἵ ατεεὶς )]1δ]εοίϑ.) 
Βγνν.. Μεεκυ, Ὁ... 45. 6α. 

ΕἸΕΤΗ ΟΚΕΕΚ ΒΕΑΘΈΕΚΒΝ. (ϑεϊδοίοηβ ἵτοὸπὶ ΗΠ ΟΕ. δπα {πε 
ασοεκ τγαμηδίϊβεβ) ΒΥ ΕΝΕΙ͂Ν ΔΒΒΟΤΥ, Μ.Α. 45. δα. 

ΔΥΕΚΙΑΘΗΊ, δ: ΕΚ. 5. Τῇηε αοϊάεξῃ Τγεδβυγν οἵ Αποιεπέ τεει 
Ροείγυ. ϑεςοοπᾶ  ἀϊέίοπ, ον βθή. 109. Οὐ. 

ἉΝΕΙΘΗΤ δηὰ ΘΗΑΌΨΝΕΙ.1.: Α Θοϊάεη Ττγεδβιγν οἵ αἀτγεεκ 
Ῥγοβξε. Βυ 8ὲγ ΚΕ. 5. ΝΕΙΘΗΊ, Μ.Α., πα ]. Ἐν. Γ,. ΘΗΛ ΨΈΙΙ, Μ:Α. 45. 64. 

ΤῊΗΕ ὍΠΝΠΕΕΚ ΤΕΘΒΤΆΜΕΝΤ 

Ἂ ΘΕΕΕΙΚΚ ΤΕΒΤΆΜΕΝΤ ΡΕΙΜΕΙΝ. Δὰ Ἰεπθν (ΥΗ πη πν 
πὰ ποδαϊπρ ΒΟΟΚ [ογ {πῸὸ ἀ8εὲ οἵ ϑίποπίβ θερίππίπρ ἅτε. Βν Ἐν ΜΠ ῈΚ, 
Μ.Α. ϑεοοπὰ Βαϊίοπ, ῬΆΡΟῚ σοόνεῦβ, 25. ; οἱοίϊ, 3.5. 6. 

ἘΝΑΝΘΈΤΙΑ ΘΟ ΚΑ ΘΕ ΔΈΓΘΕ, ΤΠ ἘΞ 

ΝΟΥΌΜ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤῸΌΜ ΟΕΚΆΔΕΟΘΕ 1υχία Επκειαρίαν ΜΠΠ:- 
δπντη.-. 42.5.5 Θζ,. 

ΝΟΝῸΜ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΌΙΜ ΟΚΑΕΓ(Ε. ΑσἼοεάππε ρΡᾶγΆ]]ε]8 
5. ϑοτγρίατγαε ἰοςα, ἅς. Ἑαάϊε ΟΛΕΚΟΙΤ5ΊΤ ΤΟΥ Ρ, 5.1. Ὲ. τὅπιο, 35, 

---- ὙΠ 4] ΑΡΡεπάϊςεβ ἰοίῃε ἄρον. ΒΥ. ϑάνθαυ, Μ.Α. 45.6α. 

ΤΗΕ ΟΕΕΕΚ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΤ, ψ ἘΠ [πε εδαϊηρβ δἀορίεα ὈΚ 
{πῸ  ενίβογβ οἵ {πῸ6ὶ Δα Πποτιβοά γειπίοη, δηα Μαγρίπαὶ Κδίθσοποοθ, 45. 6. 

ΟἸΥΕΓΙΝΕΘΒ ΟΝ ΤΈΧΤΙΙΑΙ, ΟΕ  ΕΙΟΙΒΘΝ ΒΡ Ὁ 
ΤΗΝ τ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. Βυ Ὁ. Ε΄ Ηάμμονν, Μ.Ὰ, ΕἾ Ἑάιίξίοπ, Οσοννῃ 
ὅνο, 45. Θα- 

ΟΧΕΟΒΌ ΟΙΓΙΑΘΘΙΟΑΙ. ΤΕΧΤΘ, ΟΡΒΟΥΝ ϑ8νο. 

(α) αρεγ7 εουδγ5 ,, (6) 77: οἱοέλ; (οὐ 7πιαζα ρα. 

ΔΕΘΟΗΥΠ1 ΤΕ ΔΟΘΟΒΌΙΔΕ, Οὐπὶ Ἐταριηθπιῖβ. ΒῪ Δ. ΒΙθαΊΟΚ, Μ.Δ, (κα) 35.; 
{2}.25. 6. - (6) ἅ... 65. 

ΑΡΟΙΙΟΝἪΗ ΚΗΟΌΠ ᾿Ατγροπηδαίίςα. ΒΥ ΒΕ. (. ΘΈΑΤΟΝ, Μ., (α) 25. 64). ; (ὅ) 35. 

ΔΕΙΘΤΟΡΗΑΝΙΘ ΟΟΜΟΒΌΙΔΑΛΕ, Τοιι. 1... Βν Ε᾿ ν.. Ηλη,, Μ.Α. δπὰ ν. Μ. 
ΘΕΠΡΛΚΥ, Μ.4. (4) 35. ; (6) 35. δα. ; (ο) 4.5. δώ. 

ΡΙΓΑΤΟ, Τοαι. 1 (Τείταϊορίαε 1-11}. ΒΥ]. ΒΌΕΝΕΥ, Μ.Δ, (4) 55.1 (δ) 65. ; (ὦ) 75. 

ΤΗΠΟΥΘΙΘΕΘ. ΒΥ Η. ϑτύλεξυ [ΟΝΕΒ, Μ.Ά.: 
Τοῦ. (ΕἸΡῚ ΞῚΝ). (σαὶ 35. τ.) 25..:6.. 

Τοπι. 11 (τὶ Κ- 111). (α) 25. ;κ(6) 25 64. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ ΟΡΕ ΒΑ, Τοπι. 1 (Ηἰβίοτία ἄγαεοα, ΒΥ Ε. Ὁ, ΜΑΒΟΗΑΝΤ, Μ.Ά. 
(4) 25, 6, : (Ὁ) 35. 
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ΘΑΒΕΕΚ ΟΙΑΘΘΙΟΘ5 ΕΟΗ ΘΟΗΟΟΙ 5. 
ΑΕΘΟΗΥΙ ΒΘ. Αρδηηεηποη. ΒΥ ΔΕΤΗΕ Θιροσνιοκ, Μ.Α. 

ΕἾΠΕ Ἑαϊίοη, π ανίβεα. 239. 

----- (Βοερῃοσοὶ. 35. ; Εὐμηθη]65. 245. 
τ Οπιείπευῦβ. θουπα, ΒΥ Α, Ὁ: ῬΕΙΘΚΛΑΕΡ, Μ.Α. Τῆηϊγά 

Ἑἀτίοπη. 25. 

ΑΒΙΘΤΟΡΗΑΝΕΘ. Τῆε Δομαγπίαπβ. Βυ Νἥ. Νν. Μεκᾶανυ, 
Ὠ.Ὁ. ΕἸΜῚ Ἑαϊεῖοπ. 45. 

--- Τῆς Βιγάβ. Τηιϊγά Εαπ]οπ. 245. δα, 
--- Τ1Πε (Ἰοσαβ; ΤΠς Ετορθ. Τηϊγα ΕΔ ΙΠοη. 245. 686 ἢ. 
--- ΤΠε Κπηϊρηίβ. ϑεςοοπα Ἑαϊίοη. 35.; πε αβρβ. ϑεοοῃὰ 

Εαϊἰοη. 45. 6. 

--- Τῆε Ρεδῶςσβ. 35, 6(. 

ΠΕ ΕΞ ὙΤΆΡΠ14. (ΘΌΠΟΟΙ Ἐ ΕΘ ἢ), Ὁ. Ο. 5: Πεββα, Μ.Α. 
ΘΕ σονοῦϑ, 15. 64. : οἸοί ἢ, 25. 6. 

ΕΞ ΉΗΕΝΙΕΘΕ ΒΥ νεευν ἈΒΒΟΥΥ, ΜΑΑ͂.,, Δα ἘΦ Ἐ. 
ΜΆΑΤΗΉΕΒΟΝ, Μ.ΚΑ. 

ΟΥ̓Ιοη5 αρϑαϊηδί ῬΉΠΠΡ. Ν᾽ οΙ].1. ῬΒΏΠΙΡΡΙς 1; ΟἸνπ ΠΙδο5 
ΕΠ .-. 

ΔΙΟΙΕ 11 ΙΕ ΘΔ Ε εν ΕΠ ΠΡΟ 11 - 9 Ὲ Ὁ πευθοπᾶϑο; 
ῬμΠΙρρίς 1Π|. 45. 6. 

-- ῬΗΠΙΡΡΙο5 οηΐν, τεργιπίεα ἔἴγομη {πΠῸῈ αθονε. 25. 6. 

-- ΞΡεεςοῇ οἡ {πε (σοννη. 235. 6. 
--- ΘΡεδοἢ δραϊηϑί Μειάϊαϑ. ΒΚ [.10 Κινο, Μ.Α. (τ. ὅνο, 35. 6εύ. 

ΠΤ ΕΙΕΘ. Αἰοδδειβ.  Β. 5. Ἐπὰν, ΜᾺ. 25. 641: 
-- Βαςοςῆδθ. Βγυ Α.ΗΗ. (μκυιϊοκβηάνκ, Μ.Α. 35. 60. 
---- (γεῖορβ. Βυ Νν. Ε. ἴνονκο, Μ.4. 425. δα. 
--- Ηεοευρα. ΒυςΟ. Β. ΗΈΒΕΕΡΕΝ, Μ.ἃ. 25. δα. (Πηπιοαϊαίοϊν.) 
--- Ηεΐεπα ; Ἠεδγδοϊειάδε ; [θοῇ ; [ΡΠΙρεηΐα ἴῃ δαγῖ5. Βν (. 5. 

ΤΕΚΕΑΜ, Μ.Α. 35. οδοῇ. 

--- Μεάδα. Βυ (Ὁ. Β. ΗΈββξκξκκρεν, Μ.Ὰ. 25. 

ΗΕΕΟΡΟΤΊΙΠ5. Βοοκβα Ν δῃὰ ΝῚ. Τεγρϑίοποῦε δηα Ἐγαΐο. 
ΒΥ ΕΝΕΓΥΝ ΔΒΒΟΤΊΎ, Μ.ΑΑ., 11,0. ΜῈ ἐσνὸ Μαρ5. Ῥοϑβί ὅνο, 6-. 

--- ΒοΟΟΚ ΙΧ, Βνυ {πε ϑδηϊ16. 35. 

ΞοΙεοο πε;  Ππ ΜαΡ. Βυ ΝΜ ΕΈκδυ, }).10.. 29. 66. 

ἘΠΕ ΙΣ ΘΕ ΒΙΟΙΝΝΕΙ ΘΒ. Ι{π86.. ΒόοΙς 11Π1., ΒΥ ΜΈ. 
ΠΆΤΑ, Μ,Α,,. “τὰν, 6, 

ΗΟΜΕΚ. [1ΠὯοαἡ. ΨΝΈΠ ΤΙπἰγοάμποίοπ, Ὀτγιοῦ Η  οἜσῖς (ὐγαπΊΠΊδ 
ἀπὰ Νοίες, Βυ Ὁ. Β. Μονεο, Μ.. Βοοκβϑι-Χη, δπὰ ΧΙΠ-ΧΧΊΙΝ. ὁς. εἀςῃ. 

-- ΒΟΟΚ Ι. Βγυ {πε ϑαπιθ. 15. 66. 

-- - Βοοκ ΧΧΙ. Βν ΗΕΚΆΒΕΚῚ Ηλπτονε, Μ.Α. δώ. 
---- Οἄγνβϑευ. Βυ Ὗν. νν. Μεκευ, ἢ... Νεν Ἑαϊοη. 
- --- ΒοοΟΙΞΒ 1-Χ|]], αηά ΧΙΠ-Χ ΧΙΝ, 55. εδςῇ. 

--- ---- ΒοΟΙΚΘ [-11|, ἀπὰ Ψ-νὶ !]. τς, δώ, δας, 

-- ---- ΒοοΟΙΒ5 Ν1Π- ΧῚ δαπὰα ΧΙΠ-Χ ΝΠ. 55. ἐας", 



2ο (Ἃἰαγομαο γοςς ϑογίος, 

ΤΌΝΠΙΑΝ.,  εῖα Ηιἰβίοσια. Ἐν Ὁ. 5. 7εέβξαν, Μ᾿. ΤΕΣ 

ΤΎΞΙΑΘΙ  Ριαρἶϊο5. ΒΥῈ. 7 Θνει  ΒΙΆν 2, 

ἀν " ἼἸΒοΙοΕΥ. ΒΥ 51. ΟΕΟΒΕΟΕ ὅτοσκ, Μ.Α. Τηϊγά 
1105. 25. Β 

-- (ΥὙἱο. 25. ΜΜέεπο. ϑεοοηά Ἐδπίοη. 25. 6α. 

--- βεϊδεοίοηβ. Βν ]. Ρύκνεβ, Μ.Α., δμὰ Ῥγείδοβ ὃ. Β. [οΜΈΤΥ, 
Μ.Α. ϑεοοπά Εϑάϊίοη. 55. 

ῬΕΠΤΆΑΚΝΟΗ. 1νεβ οὗ ἴπε αγάδοιι. ΒΥ α. Ε- τ πῆτ᾿ 
Μ.Α. Οζγονη ὅνο, 45. 64. 

ΞΟΡΗΟΟΓΙΕΘ5. ΒΥ Ἔνθ ΟΑΜΡΒΕΙῚ, Μ.Α., απ ΕΝΕΙΥ͂Ν ΑΒΒΟΤΊ, 
Μ.Α. Νεν Ἑιείοθ. 2 Ψο]5. τοϑ. 6. 

ΝΟΥ. Τ Ἔχε, 29: 66. ; ΜΟΙ. 11: ἸΝΟΙΕΞ, Θος 

---ἕ [ἴῃ 51ηρ]6 ῬΙαγβϑ [,1Π1|Ρ, 25. εδ}ῇ. 

----- Οεάΐριυ5 εχ: ὈιηάοΥ5 Τεαχί, ἢ Νοίεϑ Ὁ. ΝΝ. ΒΑΘι:. 
ΤΟΝΕΘ, }).Ὁ.., Ἰαΐε Βίβῃορ οὗ 8ι. ᾿)ανι 45. 1Τιἴτηρ, 1.5. δ΄. 

ὙΠΕΟΘΟΘΚΕΚΙΤΙΘ. ΒΥ Η, Κυναρϑτον, ἢ)... ([68 ποῦ. ἘΉΣΝ 
ἘΔϊείοη. 45. 64. 

ΨΗΠΕΟΕΎΘΙΌΕΒ. Βροι 1, μι ΜαρΡ8. ΒΥ ΗΠ τ τπες, 
Μ.Α. Ῥοβί ὅνο, 85. δα. 

- Βοοκ 111, Βν Η. Ε΄ Εοχ, Μ.Α. (μΝνεαγίν })εααν.) 

- Ττγαηϑ δίς ᾿ηΐο ΕΠΡΊ5ἢ, ἴο νυ] οἢ 15 ργεῆχεα δὴ ἔβϑαν οὐ 
1πβογὶρείοηβ, απ ἃ Νοίς οἡ ἔἰιε εορταρὴν οἵ ΤπαονγἸά65. ΒΥ Β. ΤΟΨΈΤΥ, Μ.Α. 
Θεοοηα Βαϊίοπ, Βενιϑεά. 2 Ψο]β. ὅνο. 155. 

ΧΕΝΘΡΗΟΝ. Ἐεξν ϑεϊεοιοῖβ., ΒΥ 1] Θ᾽ προ ΡΟ 
ἀπά Ο. 8. [Εκκάμ, Μ.. ὑνιι Μαρ. Ταηϊγά ἰείοπ. 35. 64. 

ΘαΙθοοη5. ([ὉΓ 5.Ποο]5).. Δ Μαρβ. Βυ 1. 5. ΡΗμ,.- 
ῬΟΙΣΊΒ, ΒΕῚ,. ποατε Εὐατείοη. 2... ΟΩ. 

ἐκ Κοεν ἰο ϑεοίοηβ [-1Π]. 25. 6(, γ16{. 
-- Απαραβϑῖὶ5. Βυς(, 5. [Ϊ΄ΈΚΕΑαμ, Μ.Ὰ. Βοοκ]. ἍΝ Μερ, 

ὅτ; 28: 

ΒΥ ]. Μαββηαιι, Μ.Α. Βοοῖϊ 1. ῆ ΜαρΡ. 425. δα. ; 
Βοοῖς ΠῚ: 2-ς, Οὐ ν ΒΟΟΙ ΙΝ. 25. 

ΒοοΚΘ 1Π1| δηὰ [Ν ἰορείῃεσ. 35. 

--- ΨοσαΡυ αγν ἴο {πΠ6 ΑΠαΡαβϑῖβ. 18. 64. 

------ Μειλογαθ 1118. 45. 66. 

----- Ογγορδεάϊα, Βοοκ 1. Βυ Ὁ. Βισσ, .}). ϑεςοοπά ΕΑ οη. 25. 

-- ---- ΒοΟΚΒ ΙΝ, Ν. 425. δώ. 

-- ἩδεΙ]εηϊοα, Βοοῖβ 1,11. ΒΥ 6. Ε. ὈΝΡΕΚΗΙ, Μ.Α. 35. 

ΟΧΕΟΚΙ 

ΑΤ ΤῊ ΟἸΔΕΕΝΏΟΝ Ῥάσ 
ΤΟΝΘΌΟΝ, ΕὈΙΝΒΌΚΟΗ, ΑΝ ΝΕ ΥὙΟΚΚ 
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